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1. Wykaz skrótów
Użyte skróty:
b.d.- brak danych
BEiŚ - Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
DSRK - Długookresowa Strategia rozwoju kraju
dB - decybele
DW- droga wojewódzka
DK - droga krajowa
Dz.U. - dziennik ustaw
GUS - BDL - Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
JCWP - jednolite części wód
JCWPd - jednolite części wód podziemnych
JST - jednostka samorządu terytorialnego
KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
KPPSP - Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
MŚ - Ministerstwo Środowiska
N - Azot ogólny,
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NOx - Tlenki azotu w spalinach samochodowych,
OSN - obszary szczególnie narażone,
ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego,
OSCh-R - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza
OZE - odnawialne źródła energii
OUG- Okręgowy Urząd Górniczy
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
P - Fosfor ogólny,
PGW - Plan gospodarowania wodami
PM 10 - Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 10 um,
PM 2,5 - Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 um,
PSD - poniżej stanu dobrego
PPD - poniżej potencjału dobrego
POŚ - program ochrony środowiska
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
PSSE - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
RDW - Ramowa Dyrektywa Wodna
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej,
UE - Unia Europejska;
WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
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2. Wprowadzenie
Dokument „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017 – 2020
z perspektywą do 2024 r.”, zwany w dalszej części „Programem” opracowany został w związku
z obowiązkiem nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz.U. 2016 poz. 672), która zobowiązuje gminy do opracowania i uchwalania
Programu ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach
programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy sporządza program ochrony środowiska, co
2 lata opracowuje się raporty z wykonania niniejszych programów. Raporty te przedstawiane są,
Radzie Gminy, przekazuje się je również organowi wykonawczemu powiatu - Zarządowi Powiatu.
Ponadto Prawo ochrony środowiska nakłada na organ opracowujący program ochrony środowiska,
obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. Artykuł 51 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016
poz. 353), formułuje wytyczne, co do zawartości takiej prognozy. W związku z ustawą z Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), politykę ekologiczną państwa, zgodnie z którą
opracowywane były programy ochrony środowiska, zastąpiono polityką ochrony środowiska, która
m.in. winna być prowadzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów
ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649).
Wprowadzone zmiany przepisów prawnych zmieniły o nieco założenia i wytyczne metodyczne wg
których został opracowany niniejszy dokument.
W szczególności zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo
ochrony środowiska określiły, że programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki
ekologicznej państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 zachowują ważność na czas, na
jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. W przypadku konieczności
wcześniejszej aktualizacji dokumentu, art. 14 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony
środowiska z roku 2014 wskazuje następująco: „Jeżeli program ochrony środowiska, o którym mowa
w ust. 1, wymaga aktualizacji, odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy
uchwala nowy program ochrony środowiska uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i
dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju”. Programy ochrony środowiska są nadal wymaganym dokumentem,
zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:
„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych
i gminnych programów ochrony środowiska”. Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska
należy uwzględniać założenia dokumentów strategicznych wyższego szczebla, w tym przypadku
powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Program Ochrony Środowiska musi być zbieżny
z założeniami najważniejszych projektów na różnym szczeblu programowania regionalnego.
Program ochrony środowiska, po zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu uchwalany jest
przez Radę Gminy.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzawa uwzględnia w szczególności: cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do
osiągnięcia założonych celów.
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2.1. Cel i przedmiot opracowania
Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów
i w konsekwencji działań jakie stoją przed samorządem powiatowym w dziedzinie ochrony
środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego
kraju, a w szczególności, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie
z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona nam
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz za pomocą
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też program
ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa powinien być spójny z strategiami i programami
strategicznymi obowiązującymi na terenie województwa, powiatu i gminnymi programami
strategicznymi , ale też z programami wyższego rzędu. Obecnie obowiązująca Ustawa Prawo Ochrony
Środowiska nie określa szczegółowo zawartości i struktury Programu Ochrony Środowiska.
Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa swą strukturą bezpośrednio nawiązuje
do „Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony
środowiska” wydanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska we wrześniu 2015 r. Zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy
Świerzawa min:
zawarto informacje o najważniejszych dokumentach referencyjnych umieszczone są w rozdziale
„Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi”
wyznaczono ramy czasowe zbieżne z okresem obowiązywania głównych dokumentów strategicznych
i programowych w obszarze środowiska
dokonano analizy oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem obszarów przyszłej
interwencji. Program podejmuje więc zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego
użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości środowiska
i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do zasadniczych
komponentów środowiska, a więc przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód podziemnych,
wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności gospodarczej
przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, chemikaliów
i awarii.
Zdefiniowano zagrożenia i problemy w poszczególnych obszarach interwencji, wykonano analizę
SWOT wyznaczono cele , zadania i priorytety ekologiczne , kierunki interwencji i zadania wynikające z
oceny stanu środowiska zamieszczono harmonogram finansowo – rzeczowy. „Program ochrony
środowiska dla Gminy Świerzawa na lat 2016-2019 z perspektywą do 2023 r." składa się z 2 części
opisującej stan aktualny środowiska i strategicznej. Opracowanie Programu pozwala na
przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi
latami oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Gminy,
utrzymania jego stanu na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz
kontynuowania działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości
środowiska są nadal przekraczane.
Reasumując, Program realizuje cele polityki ochrony środowiska zgodne z art. 13 ustawy prawo
ochrony środowiska na obszarze Gminy do 2023 roku, określa strategię ochrony, racjonalnego
wykorzystania zasobów i poprawy standardów jakości środowiska gminy, w tym: cele ekologiczne
(długo - i krótkookresowe), kierunki działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu
środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, priorytety inwestycyjne
i pozainwestycyjne oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne.
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2.2. Podstawa prawna opracowania, merytoryczna dokumentacja źródłowa.
Dokument opracowany został w oparciu o następujące:
Akty prawne:
♦ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 672);
♦ ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.);
♦ ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.);
♦ ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.);
Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe:
♦ Polityka leśna państwa;
♦ Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (Uchwała Nr 58 r.
RADY MINISTÓW Z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”)
♦ KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
♦ Program ochrony różnorodności biologicznej: SIEĆ NATURA 2000.
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej województwa
i powiatu:
♦

Stan środowiska za lata: 2013, 2014, 2015 (WIOŚ Wrocław);

♦

Program Ochrony Środowiska na lata dla Województwa Dolnośląskiego – aktualizacja;

♦

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego

♦

Program Ochrony Środowiska dla powiatu Złotoryjskiego

♦

dane o planach urządzania lasów i lasach ochronnych;

♦

dane uzyskane z urzędów gmin drogą ankietyzacji.

♦

dane z banku danych regionalnych

♦

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Złotoryjskiego.

2.3. Metodyka sporządzania Programu i jego struktura

Prace nad pierwszym etapem opracowania polegały na przeglądzie dokumentów i opracowań
w przedmiotowym zakresie i dokonaniu oceny stanu środowiska gminy. Ocena zawiera analizę stanu
środowiska na obszarze gminy w zakresie poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz
identyfikację i rejonizację zagrożeń w kontekście powiatu i województwa, a także w kontekście
wymagań i standardów Unii Europejskiej. Dokonano również analizy SWOT dla jedenastu obszarów
przyszłej interwencji: powietrze, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, zasoby i jakość wód,
gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia
środowiska, edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, POŚ powinien zostać także oparty na dokumentach
strategicznych związanych z rozwojem lokalnym jednostki, w tym na Strategii rozwoju gminy.
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W drugim etapie prac wykonano przegląd dokumentów i opracowań strategicznych, programowych
i planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, które mają istotne
znaczenie dla konstrukcji niniejszego Programu. Niniejszy dokument opiera się na dostępnej bazie
danych Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Wrocławiu,
Urzędu Marszałkowskiego w Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Świerzawie. Przy opracowaniu
Programu wykorzystano materiały i informacje uzyskane także od jednostek działających na
omawianym terenie oraz na obszarze województwa dolnośląskiego (zarządców dróg, eksploatatorów
sieci infrastruktury, zarządców instalacji).
W kolejnym etapie dokonano syntetycznej analizy efektów realizacji dotychczasowego Programu.
Następny etap prac miał na celu określenie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających
z wykonanej oceny stanu środowiska oraz stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego
przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy oraz środków niezbędnych do osiągnięcia założonych
celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych.
Program ochrony środowiska dla Gminy Świerzawa jest podstawowym instrumentem do realizacji
zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części
finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem realizacji Programu będzie
utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa jak również wdrożenie
efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie.
Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi Wytycznymi, przygotowanymi przez
Ministerstwo Środowiska.

3. Streszczenie
Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U. 2016 poz. 672). Program ochrony środowiska dla Gminy
Świerzawa jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych
w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków będących
w dyspozycji Gminy. Program oparty jest na wielu strategiach, programach, politykach, na podstawie
których prowadzona jest polityka rozwoju. Program ochrony środowiska oparty więc został
o postanowienia wynikające z dokumentów strategicznych, koncepcji i innych opracowań krajowych,
wojewódzkich i lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
W każdym z tych dokumentów znajduje się szereg priorytetów i założeń, które były wyjściową bazą
dla wyznaczonych w przedmiotowym programie celów oraz kierunków działań.
Celem dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych komponentów środowiska
przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji w poszczególnych
obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest
poprawa - przedstawić zadania naprawcze. Wytyczono konkretne przedsięwzięcia związane
z ochroną środowiska i poprawą jego stanu, a także określono harmonogram ich realizacji. Podane
zostały również zasady monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założeń dokumentu.
Dokument przedstawia także charakterystykę obszaru Gminy Świerzawa, z uwzględnieniem sytuacji
demograficznej i gospodarczej oraz analizą istniejącej infrastruktury. Analizie poddano istniejące
formy ochrony prawnej siedlisk i gatunków.

Charakterystyka Gminy
Miasto i Gmina Świerzawa położone jest w południowo-zachodniej Polsce (Makroregion południowozachodni), leży w południowej części województwa Dolnośląskiego.
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W strukturze administracyjnej jest gminą powiatu złotoryjskiego wchodzącą w skład województwa
dolnośląskiego. Miasto i Gmina Świerzawa położona jest w Sudetach Zachodnich na terenach Gór
Kaczawskich (fragment północnych zboczy Grzbietu Północnego i Wschodniego oraz Pogórza
Kaczawskiego (Wzgórza Sokołowskie, Dział Jastrzębnicki, zachodnie części Pogórza
Wojcieszowskiego, Rowu Świerzawy, Pogórza Złotoryjskiego oraz wschodnie części Rowu Wlenia,
Wysoczyzny Rybnicy i Kotliny Proboszczowa). Gmina Świerzawa położona jest w dorzeczu Kaczawy
jedynie najbardziej na zachód wysunięty fragment gminy należy do zlewni Bobru. Pod względem
administracyjnym gmina Świerzawa położona jest w południowej części powiatu złotoryjskiego
w województwie dolnośląskim. Od północy graniczy ona z gminą wiejską Złotoryja, od wschodu
z gminą Męcinka, a od południowego wschodu z gminą Bolków (obie w powiecie jaworskim. Od
strony południowej jej sąsiadem jest miasto Wojcieszów (pow. Złotoryjski) oraz gmina Janowice Wlk.
(pow. Jeleniogórski). Na południowym zachodzie leży gmina Jeżów Sudecki, (pow. Jeleniogórski) a na
zachodzie graniczy z nią gmina Wleń (pow. Lwówek Śląski). Powierzchnia gminy wynosi 158,9 km2 (z
czego miasto zajmuje 1,75 km2) i zamieszkuje ją 7683 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 48
osób na km2. Gmina Świerzawa obejmuje administracyjnie miasto Świerzawę, gdzie siedzibę mają
władze gminy miejsko wiejskiej oraz 11 sołectw.

Aktualny stan środowiska
W niniejszym opracowaniu opisano stan środowiska na terenie Gminy Świerzawa. Wyznaczono
w tym zakresie następujące kategorie:
1. ochrona klimatu i jakości powietrza,
2. zagrożenia hałasem,
3. pola elektromagnetyczne,
4. gospodarowanie wodami,
5. gospodarka wodno-ściekowa,
6. zasoby geologiczne,
7. gleby,
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,
9. zasoby przyrodnicze,
10. zagrożenia poważnymi awariami.

Cele i strategia ich realizacji
W niniejszym Programie zestawiono cele wynikające z dokumentów wyższego szczebla. Na ich
podstawie wyznaczono cele i strategię ich realizacji na poziomie powiatowym.
Strategia Programu ochrony środowiska ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów
środowiska i poprawę jego stanu. Jako główne cele Programu przyjmuje się następujące priorytety:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1
OCHRONA PRZED HAŁASEM - PRIORYTET 2
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3
POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED
POWODZIĄ. ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PROPRYTET 4
OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRIORYTET 5
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - PRIORYTET 6
RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - PRIORYTET 8
ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM- PRIORYTET 9
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W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać będą główne
zadania zarządzania będzie Miasto i Gmina Świerzawa. Mimo to całościowe zarządzanie
środowiskiem w jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest
jeszcze poziom powiatowy, wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących działania
podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów.
Akcje ekologiczne powinny być prowadzone cyklicznie oraz angażować coraz więcej mieszkańców.
Ważne jest także, aby gmina działała wspólnie z innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska,
gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej. Współpraca pozwala na osiągnięcie szerszych
celów, pozyskanie większych środków finansowych na inwestycje. Na tle wyżej wymienionych analiz
wskazano możliwe sposoby finansowania poszczególnych zadań przedstawionych w Programie.
Podczas opracowania dokumentu korzystano z dostępnych danych, kierując się zasadą, że powinny
być one zestandaryzowane i porównywalne pomiędzy gminami. Dla przedmiotowego Programu
przyjęto wskaźniki monitorowania, które powinny być analizowane w okresach dwuletnich –
w ramach opracowywanych raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

4. Uwarunkowania zewnętrzne Programu
4.1. Dokumenty międzynarodowe
Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń POŚ z innymi dokumentami jest omówienie
dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym do realizacji, których Polska jest
zobowiązana. Założenia dokumentów, umów i konwencji międzynarodowych przekładają się na
konstruowanie zapisów prawodawstwa polskiego.
W 1992 r. opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów, związanych ze zrównoważonym
rozwojem, tzw. „Agenda 21” - Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego. Dokument ten zwraca
szczególną uwagę na konieczność ochrony zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania
nimi w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju.
Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym dokumentem międzynarodowym, który narzuca Polsce
działania w zakresie ochrony środowiska jest Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu. Stanowi
znaczny postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ zawiera cele wiążące
i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych.
Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań do polityki Unii Europejskiej, która
opiera się na przekonaniu, że ambitne normy środowiskowe pobudzają wprowadzenie innowacji w
działalność gospodarczą oraz że polityka gospodarcza, polityka społeczna i polityka środowiskowa
muszą być ściśle ze sobą powiązane. Główne założenia polityki Wspólnoty w zakresie środowiska
naturalnego określone są w Traktacie Ustanawiającym WE w Tytule XIX - Środowisko Naturalne. Jego
realizacja powinna się przyczynić do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska
naturalnego - z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty - ale
również do ochrony zdrowia ludzkiego. Kolejnym ważnym dokumentem, wyznaczającym ramy
realizacji polityki wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska jest Program Działań Wspólnoty
Europejskiej w dziedzinie Środowiska. W chwili obecnej obowiązuje już 7 Program, który określa
działania polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska i polityki klimatycznej na najbliższe siedem lat
(od roku 2013). Określa on trzy główne cele:
• ochrona przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej,
• zwiększenie trwałego rozwoju, efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki, ograniczenie
niskoemisyjnej gospodarki,
• skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom związane ze środowiskiem dla zdrowia.
12

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

W ramach działań dotyczących zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii określono
cele zawarte dokumencie Strategia Europa 2020. Dotyczą one:
• ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu z 1990 r. (lub
nawet o 30 proc., jeśli warunki będą sprzyjające),
• wzrostu udziału energii odnawialnej o 20 procent,
• wzrost efektywności energetycznej o 20 procent.

4.2. Dokumenty krajowe
Fundamenty nowego systemu zarządzania rozwojem kraju zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649)
oraz przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania
rozwojem Polski. W nowym systemie do głównych dokumentów strategicznych, na podstawie
których prowadzona jest polityka rozwoju, należą:
• Długookresowa Strategia rozwoju kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności),
określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej.
• Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - ŚSRK (Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
2020) - najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju
do 2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania
w ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
• Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ);
• Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG);
• Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku);
• Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020;
• Polityka energetyczną Polski do 2030 roku.
dokumenty sektorowe takie jak:
• Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce;
• Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030
• Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych;
• Krajowy plan gospodarki odpadami 2014;
• Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów;
• Program Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020;
• Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planem
działań na lata 2014-2020;
• Dolnośląski Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020;
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności”
Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (art. 9
ust 1) - jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społecznogospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady
zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej
ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w
ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów
27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.
Proponowane w Strategii obszary strategiczne związane są z obszarami opisanymi w Strategii Rozwoju Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo przyjętej
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przez Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 r. Łącznie stanowią podstawowe narzędzie wdrażania
DSRK do 2020 r., czyli:
• sprawne i efektywne państwo (obszar pierwszy) - odpowiada mu obszar strategiczny trzeci
DSRK;
•

konkurencyjna gospodarka (obszar drugi) - odpowiada mu obszar strategiczny pierwszy
DSRK;

•

spójność społeczna i terytorialna (obszar trzeci)- odpowiada mu obszar strategiczny drugi
DSRK. Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale także udziału w światowych
procesach, jest obszar bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Polska ma
ogromne potrzeby energetyczne. Należy je zabezpieczyć w perspektywie nie tylko
długookresowej - do 2030 r., ale także w średniookresowej do 2020 - 2022 roku. Wskazane są
działania i kierunki interwencji dotyczące inwestycji energetycznych np. w gazoport,
elektrownie wykorzystujące energię jądrową, ale także poprawa jakości sieci przesyłowych
i dystrybucyjnych. Ważnym z punktu widzenia uczestnictwa w UE jest modyfikacja i coraz
szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (tak, aby ich udział w gospodarce
stawał się coraz większy), ograniczenie wykorzystania węgla oraz dbałość o stan środowiska
w Polsce. Te działania wiążą się także z potrzebą zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa
w przypadku nagłych zjawisk przyrodniczych czy zmian klimatycznych. Istotne jest również,
by do 2030 r. Polska umiejętnie wykorzystywała zasoby naturalne np. węgiel, gaz łupkowy,
czy miedź. Mając jedne z największych na świecie złóż kopalin Polska ma szansę budować
w oparciu o nie swoje przewagi konkurencyjne.
Przyjęte cele i kierunki interwencji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska Kierunek interwencji - Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo
energetyczne;
Kierunek interwencji - Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;
Kierunek interwencji - Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;
Kierunek interwencji - Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;
Kierunek interwencji - Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;
Kierunek interwencji - Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.
Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych;
Kierunek interwencji - Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach;
Kierunek interwencji - Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc
pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie - miasta;
Kierunek interwencji - Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora
rolno- spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
Kierunek interwencji - Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących
rozwój miast, Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski
Kierunek interwencji - Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez
utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu
transportowego.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi:
- poprawa efektywności energetycznej;
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii;
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dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw;
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na
środowisko.
Cele te mają zostać zapewnione m.in. przez racjonalne efektywne gospodarowanie krajowymi
złożami węgla oraz dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dokument postuluje
również przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom
dla wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach.
Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii
w całkowitym zużyciu energii w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030.
Zadania wynikające z Polityki Energetycznej Polski to m.in.:
- modernizacja sieci przesyłowych i sieci rozdzielczych pozwalająca obniżyć poziom awaryjności
o 50%;
- rozwój lokalnej mini i mikro kogeneracji pozwalający na dostarczenie do roku 2020 z tych
źródeł co najmniej 10% energii elektrycznej zużywanej w kraju;
- ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy;
- zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, tak aby nie doprowadzić do
konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem;
- wdrożenie Programu budowy biogazowni rolniczych przy założeniu powstania do roku 2020 co
najmniej jednej biogazowni w każdej gminie;
- ograniczenie emisji CO2 w wielkości możliwej technicznie do osiągnięcia bez naruszania
bezpieczeństwa energetycznego;
- ograniczenie emisji SO2 do poziomu ustalonego w Traktacie Akcesyjnym;
- ograniczenie emisji NOx poczynając od 2016 roku zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przy
akcesji do Unii Europejskiej;
- likwidacja emisji z tytułu samozapłonu i palenia się hałd poprzez pozyskanie węgla z odpadów
pogórniczych zalegających na składowiskach;
- rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy;
- wsparcie inwestycji w zakresie stosowania najlepszych dostępnych technologii w przemyśle,
wysokosprawnej kogeneracji, ograniczenia strat w sieciach elektroenergetycznych
i ciepłowniczych oraz termomodernizacji budynków;
- obowiązek przygotowania planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe w celu zastąpienia wyeksploatowanych rozdzielonych źródeł wytwarzania ciepła
jednostkami kogeneracyjnymi.
-

Uwarunkowania wynikające z Krajowego Programu Usuwania Azbestu
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032
(Przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. oraz zmienionego Uchwałą
Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.). Cele nadrzędne dokumentu to:
usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest;
minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami
azbestu;
likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Cele określone w dokumentach osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się
zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków
publicznych i prywatnych.
Gmina Świerzawa posiada opracowany program Usuwania odpadów zawierających azbest.
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Uwarunkowania wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (Przyjęty Uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia
2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014").
Celem KPGO 2014 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest wprowadzenie w Polsce
efektywnego systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska.
Cele nadrzędne to:
przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz
kładzenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie;
zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony środowiska;
zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów;
wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów;
utworzenie i uruchomienia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami.

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r.
UCHWAŁA Nr 58 RADY MINISTRÓW Z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” M.P., Dz.Urz.RP z dnia
16 czerwca 2014 r. , poz. 469
Celem strategii jest ułatwianie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego
w Polsce przez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych,
innowacyjnych technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych
utrudniających „zielony” wzrost.
Do priorytetów w zakresie energetyki należy zidentyfikowanie strategicznych złóż surowców
energetycznych i objęcie ich ochroną przed zabudową infrastrukturalną. Dotyczy to w szczególności
węgla brunatnego i gazu z łupków, którego wydobycie może przyczynić się do zmiany krajowej
struktury energetycznej (ang. energy mix). Polityka dotycząca rodzimych zasobów energetycznych
powinna dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw, które zmniejszą uzależnienie kraju od importu
z jednego kierunku.
Konsekwentnie należy dążyć do poprawy efektywności energetycznej, przez zmniejszenie
energochłonności polskiej gospodarki. Jesteśmy krajem posiadającym duży potencjał w tej dziedzinie.
Największym wyzwaniem dla sektora energetyki jest modernizacja energetyki i ciepłownictwa:
jednostek wytwórczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych (także ich rozwój) oraz dywersyfikacja
struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej i zwiększenie
udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głównie energetyki wiatrowej, biogazowni, instalacji na
biomasę i solarnych), w tym mikroźródeł. Modernizację sektora należy również powiązać z rozwojem
Kogeneracji i wyposażenie jej w inteligentne rozwiązania. Oprócz działań o charakterze
inwestycyjnym w dalszym ciągu wspierane będą działania zwiększające konkurencję na rynku energii.
W prowadzeniu polityki energetycznej większą uwagę powinno się zwrócić na energetyczne
problemy regionów, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju, gdzie utrudniony dostęp do
energii elektrycznej jest kluczowym czynnikiem utrudniającym rozwój.
Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń
powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym wzroście produkcji energii
elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną musi następować redukcja
emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich jak: związki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2),
tlenek węgla (CO), pyły PM10 i PM2,52, benzo(a)piren3 oraz wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne. Pogodzenie tych procesów jest możliwe tylko przez unowocześnienie sektora
energetyczno-ciepłowniczego, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie tzw. Niskiej
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emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy
zwiększeniu dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym
zakresie. Dostępność wody, podobnie jak w przypadku energii, ma kluczowe znaczenie dla jakości
życia i stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy system zarządzania zasobami wód, dokończenie
inwestycji wodościekowych, inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem
dużych zbiorników wodnych na cele energetyczne, to główne założenia zmian w gospodarce wodnej
Polski. Jednym z kluczowych wyzwań jest również racjonalna eksploatacja innych zasobów
naturalnych. Konieczne jest urealnienie rynkowych cen zasobów i odzwierciedlenie rzeczywistych
kosztów ich eksploatacji – nie tylko kosztów wydobycia, ale również szkód dla środowiska
naturalnego z tym związanych.
Właściwe zarządzanie środowiskiem powinno opierać się na nowoczesnym systemie planowania
przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. W świetle wyzwań inwestycyjnych, związanych
z wdrożeniem pakietu działań wynikających ze zintegrowanych strategii rozwoju Polski, niezwykle
istotna rola będzie przypisana do właściwego funkcjonowania systemu oceny oddziaływania na
środowisko dla planowanych przedsięwzięć (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko (SEA), które są podstawowym narzędziem wdrażania polityki zrównoważonego rozwoju.
W dziedzinach takich jak: energetyka, przemysł, gospodarka wodna, gospodarka odpadami,
transport, jak również w celu ochrony zasobów przyrodniczych terenów szczególnie cennych
przyrodniczo (w tym obszarów w sieci Natura 2000) niezwykle istotne jest, aby ocena oddziaływania
na środowisko zarówno przedsięwzięć, jak i dokumentów strategicznych oraz programowych
(tworzących ramy dla realizacji tych przedsięwzięć) była przeprowadzona w sposób rzetelny
i poprawny oraz zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie.
Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy
średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie energetyki
i środowiska, z drugiej zaś stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych
programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, w związku
z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi określanymi na
poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz
inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (wpisując się także
w jej kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno-energetycznego. BEiŚ stanowi
zatem ramy strategiczne dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących
w szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska
przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności energetycznej; została także poddana
strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Strategia BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej
2014–2020.
We wdrażanie strategii BEiŚ będzie zaangażowany szereg podmiotów na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym. Sukces realizacji określonych celów zależeć będzie od sprawnego
funkcjonowania tych podmiotów, jak również od efektywnej współpracy między nimi.
Uwarunkowania wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacją I, II , III, IV. Obecnie
przygotowywana jest V aktualizacja - AKPOŚK 2017.
zgodnie z Uchwałą nr XVII/458/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Świerzawa aktualny RLM aglomeracji wynosi 4790.
KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L
135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, z późn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002,
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str. 26) zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami
i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem
dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r.
Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej
oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych,
utworzono
Krajowy
program
oczyszczania
ścieków
komunalnych
(KPOŚK).
KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych
przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych
oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych
aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.
KPOŚK opracowany w 2003 r. obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał :
• budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych,
• budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.
Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub modernizację
systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub modernizację
oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 11 mld zł.
W dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza Aktualizacja KPOSK
(AKPOŚK 2005), która obejmowała 1577 aglomeracji.
AKPOŚK 2005 przewidywała:
• budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach,
• budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 oczyszczalni ścieków.
Koszt realizacji AKPOŚK 2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub
modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 32 mld zł, a na budowę, rozbudowę
lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 10,6 mld zł.
Druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r.
(AKPOŚK 2009).
AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch załącznikach:
• Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego,
obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, który stanowi 97%
całkowitego RLM Programu)
• Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu
Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM (łączny RLM – 1 360
434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu)
• Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474 956)
nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 lub
2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.
Największe znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest osiągnięciu
odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w
aglomeracjach kanalizacyjnych ustalonych w KPOŚK. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany przez nie
ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%.
Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok. 30,1 mld zł
w okresie do 2015 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych przez gminy w zakresie
realizacji kanalizacji sanitarnej i budowy oczyszczalni ścieków. Dlatego też, efekty realizacji Programu
odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla
wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.
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Realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmować będzie:
• budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,
• modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,
• modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków,
• budowę 177 nowych oczyszczalni.
Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych
w załączniku 1 AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym:
na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł
na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł
na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł
Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi
i oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności miejskiej
i ok. 60 % ludności wiejskiej.
Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 r.
(AKPOŚK 2010)
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji
w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań
do końca 2010 r. Dlatego też, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące
terminów realizacji inwestycji.
W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych opóźnień
ustalono, że sytuacja dotyczy 126 aglomeracji.
Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z dokumentem
AKPOŚK2009.
KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do redukcji
zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni 2 000 RLM oraz redukcji związków azotu i fosforu.
Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG opracowano:
• Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM, posiadających
w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej.
• Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000 RLM,
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane przez
polskie prawo standardy ochrony wód.
AKPOŚK 2015 - Czwarta aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 21 kwietnia
2016 r.
Przy opracowaniu AKPOŚK2015 uwzględniono wszystkie informacje pozyskane od aglomeracji.
w AKPOŚK2015 nie uwzględniono aglomeracji:
• które nie zostały wyznaczone stosownym aktem prawa miejscowego (rozporządzeniem
wojewody lub uchwałą sejmiku województwa) do dnia 28 lutego 2015 r.,
• które uległy likwidacji albo zostaną zlikwidowane w procesie weryfikacji,
• w których wielkość RLM rzeczywista wynosiła poniżej 2 000 RLM,
• które nie przekazały ankiety w formie elektronicznej i papierowej na potrzeby Master
Planu w wymaganym terminie.
Zgodnie z ustaleniami i przyjętą metodyką opracowania AKPOŚK2015, aglomeracje zostały
podzielone na IV priorytety wg poniższych kryteriów:
Priorytet I
Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Są to aglomeracje powyżej
100 000 RLM, które spełniają co najmniej 2 warunki zgodności z dyrektywą

19

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

a w wyniku weryfikacji wielkości RLM i po zrealizowaniu planowanych inwestycji, uzyskają pełną
zgodność z dyrektywą 91/271/EWG.
Priorytet II
Aglomeracje, które w wyniku zmian prawnych musiały przeprowadzić dodatkowe inwestycje
gwarantujące im spełnienie warunków dyrektywy 91/271/EWG w zakresie oczyszczania ścieków
(art. 5 ust. 2 dyrektywy) do dnia 31 grudnia 2015 r.
Priorytet III Aglomeracje, które do dnia 31 grudnia 2015 r. planowały spełnić warunki
dyrektywy 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantować
wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie1):
•
95% – aglomeracje o RLM < 100 000,
•
98% – aglomeracje o RLM ≥ 100 000.
Priorytet IV
Aglomeracje, które przez realizację planowanych działań inwestycyjnych – po dniu 31 grudnia
2015 r., spełnią warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz
zagwarantują wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie:
•95% – aglomeracje o RLM < 100 000,
•98% – aglomeracje o RLM ≥100 000.
Ponadto do AKPOŚK2015 włączono:
Aglomeracje poza priorytetem (PP)
Aglomeracje, które nie spełniają warunków dyrektywy 91/271/EWG, ale planują podejmowanie
działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy, po dniu 31 grudnia
2015 roku.
Wnioski z Prognozy oddziaływania na środowisko wskazują, że realizacja AKPOŚK2015 przyczyni
się ogólnie do poprawy środowiska, a zwłaszcza jakości wód, w tym Morza Bałtyckiego, co będzie
pozytywnie wpływało również na funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz od wód
zależnych. Prognoza wskazuje także na inne pozytywne skutki takie jak zwiększenie dostępności
usług kanalizacyjnych ze względu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i poprawę warunków
sanitarnych ludności. Ponadto, stwierdziła zgodność Programu z celami i kierunkami
podstawowych dokumentów strategicznych UE i Polski. Pozytywna ocena AKPOŚK2015 nie
wyklucza jednak, że szereg przewidzianych do realizacji przedsięwzięć może znacząco negatywnie
oddziaływać na niektóre elementy środowiska, w tym obszary Natura 2000 i powinny być
rozwiązywane indywidualnie.
Bardzo istotnym problemem o charakterze ogólnym jest zagospodarowanie zwiększonej masy
osadów powstających na oczyszczalniach ścieków. Osady te powinny być zagospodarowane
zgodnie z obowiązującym prawem oraz celami określonymi w aktualizacji Krajowego planu
gospodarki odpadami 2014 i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Ponadto należy,
przestrzegać hierarchii sposobów postępowania z odpadami oraz zapobiegać powstawaniu
odpadów według zasad gospodarki cyrkulacyjnej.
Uciążliwości dla środowiska będą powodowane przez sam proces budowy systemów
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków mogą one stanowić
źródło hałasu i zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni, w czasie ich
eksploatacji. Niemniej jednak, wszystkie działania związane z gospodarką ściekową powinny być
prowadzone z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz rozwiązań
gwarantujących oszczędność energetyczną i surowcową. Podczas realizacji inwestycji należy
1) Niższe wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%) w piśmie KE z dnia 21 lutego
2014 r. – wynika z późniejszych uzgodnień przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Środowiska
z przedstawicielami KE.
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również uwzględniać przepisy prawa krajowego i europejskiego dotyczących ochrony środowiska,
w tym ochrony gatunkowej.
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG warunkami koniecznymi do spełnienia jej
wymogów przez aglomerację są:
•
Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiadająca przynajmniej ładunkowi
generowanemu na ich obszarze.
•
Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji.
Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami
Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie
aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów.
•
Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko
100% poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie2):
−
95% dla aglomeracji o RLM < 100 000,
−
98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000.

4.3. Dokumenty lokalne
•

Dokumenty wojewódzkie

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (aktualizacja).3
Dla niniejszego Programu ważnym punktem odniesienia jest Strategia Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD) – dokument, który w sposób kompleksowy określa cele
i kierunki rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie długookresowej. Jako główne narzędzie polityki
regionalnej SRWD w istotny sposób ukierunkowuje
procesy rozwojowe województwa
dolnośląskiego.
Program stanowi uszczegółowienie zapisów SRWD w odniesieniu do kwestii środowiskowych.
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (uchwalona 28.02.2013 r.) Strategia zakłada
realizację wizji, według której Dolny Śląsk w 2020 będzie zintegrowaną wspólnotą regionalną,
regionem konkurencyjnym, spójnym, otwartym i dynamicznym. Celem ma być nowoczesna
gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku. Dolny Śląsk ma być regionem
koncentracji innowacyjnych podmiotów produkcyjnych i usługowych współpracujących
z rozwiniętym sektorem badawczym oraz intensywnego rozwoju nowoczesnej turystyki opartej
o współpracę międzyregionalną i transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne miejsca do życia
mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach i rozwiniętej
kulturze obywatelskiej.
W ramach Strategii realizowane będą następujące cele:
• rozwój gospodarki opartej na wiedzy,
• zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej,
• wzrost konkurencyjności z przedsiębiorstw,
• ochrona środowiska naturalnego. Efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do
zmian klimatu i poprawa bezpieczeństwa,
2)

Niższe wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%) w piśmie KE z dnia 21 lutego
2014r.– wynikają z późniejszych uzgodnień przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Środowiska
z przedstawicielami KE.
3
http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
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• zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych,
• wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników,
• włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia,
• podniesienie poziomu edukacji. Kształcenie ustawiczne.
Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych obszarów Strategia przewiduje działania w kierunku
integracji poszczególnych regionów oraz dostosowane do tego obszary interwencji, obejmujące
między innymi Gminę Świerzawa.
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii maja uwzględniać cele środowiskowe przyjęte
w dokumentach krajowych oraz minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko, ze
szczególnym uwzględnieniem integralności sieci Natura 2000.
Wśród priorytetów znajdują się m. in. działania na rzecz energooszczędnych rozwiązań, zmniejszenia
niskiej emisji, niskoemisyjnych form transportu i inne.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 (przyjęty
27.03.2014 r.)64 Plan określa podstawowe uwarunkowania dla rozwoju województwa dolnośląskiego
w poszczególnych dziedzinach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych z punktu widzenia
zharmonizowanej gospodarki przestrzennej, biorąc pod uwagę wymienioną wyżej Strategię Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego. Wskazuje też na obszary problemowe oraz przedstawia wizję rozwoju
województwa w długookresowej perspektywie.
Projekt Wojewódzkiego Programu Ochrony środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do
2021 r.4
(18.07.2014 r.). Projekt stanowi aktualizację Programu Ochrony Środowiska Województwa
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. W Programie uznano jako
najpilniejsze do rozwiązania problemy w zakresie:
gospodarki wodnej: zanieczyszczenia punktowe, zbyt małą retencję, za małe środki na
ochronę przed powodziami i suszami i niedokończoną budowę zintegrowanego systemu
alarmowego,
odnawialnych źródeł energii: wzrost deficytu energii, użycie nieodnawialnych źródeł energii,
małe wykorzystanie OZE,
ochrony przed hałasem: wzrost natężenia hałasu,
gospodarki odpadami: brak zintegrowanego zarządzania odpadami, duże masy odpadów
odprowadzane na składowiska, niskie poziomy recyklingu i ponownego użycia,
powietrza: przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń pyłem (PM2,5 i PM10),
B(a)P i arsenu, a także ozonu, małą liczbę realizowanych PONE.
Program przewiduje działania priorytetowe z zakresu:
planowania przestrzennego, systemu transportowego, przemysłu i energetyki, budownictwa
i gospodarki komunalnej,
rolnictwa, turystyki i rekreacji, aktywizacji rynku do działań pro środowiskowych,
poprawy jakości powietrza,
wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
poprawy jakości wód,
racjonalizacji gospodarki odpadami,
ochrony powierzchni ziemi,
ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym,
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnego gospodarowania zasobami
geologicznymi,
efektywnego wykorzystania energii,
ochrony zasobów przyrodniczych, ochrony i zwiększania zasobów leśnych, edukacji
ekologicznej, poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony przed powodzią i suszą,
4

http://www.irt.wroc.pl/images/foto-serwis-irt/spoleczenstwo/uchwala_o_PZPWD/PZPWD_27.03.2014.pdf
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zwiększenia

bezpieczeństwa

transportu

substancji

W zakresie priorytetów dotyczących powietrza - „Powietrze atmosferyczne” w tym: przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomów docelowych
benzo(a)pirenu i arsenu, przekroczenie poziomu celu długoterminowego określonego dla ozonu ze
względu na ochronę zdrowia ludzi, mała ilość zrealizowanych Programów Ograniczania Niskiej
Emisji, niska jakość sieci przesyłowej niskiego napięcia, miejscowe i okresowo wysokie stężenie
pyłów i zanieczyszczeń gazowych, spalanie w małych piecach domowych niskiej jakości paliw oraz
odpadów przyjęto w Obszarze: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA następujące priorytety
Priorytet: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Cel długoterminowy do roku 2021
Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
Cele krótkoterminowe do roku 2017
1. Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza co najmniej na
poziomie określonym prawem lub poniżej tego poziomu.
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł przemysłowych,
komunikacyjnych i komunalnych tzw. niskiej emisji.
2. Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń
zanieczyszczeń.
1. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
Priorytet: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Cele długoterminowe do roku 2021
1. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do
poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych.
2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz
zwiększenie wykorzystania biopaliwa II generacji.
Cele krótkoterminowe do roku 2017
1. Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.
2. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
3. Zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głownie energetyki wiatrowej,
biogazowi, instalacji na biomasę i solarnych), w tym małych i mikroźródeł.
Priorytet: Efektywne wykorzystanie energii
Cel długoterminowy do roku 2021
Zrównoważony rozwój sektora
energetycznej we wszystkich
(bezpieczeństwo energetyczne).

energetycznego zmierzający do poprawy
sektorach gospodarki w województwie

efektywności
dolnośląskim

Cele krótkoterminowe do roku 2017
1. Osiągnięcie do 2016 roku oszczędności energii o 9% w stosunku do średniego zużycia energii
finalnej z lat 2001- 2008.
2. Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania zasobów energii.
3. Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki bez
wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną.
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Obszar: KSZTAŁTOWANIA POSTAW EKOLOGICZNYCH
Priorytet: Edukacja ekologiczna
Cel długoterminowy do roku 2021
Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup społeczeństwa w odniesieniu do
konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw z zakresu edukacji
ekologicznej.
Cele krótkoterminowe do roku 2017
1. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego, zgodnie
z zasadą "myśl globalnie, działaj lokalnie"
2. Rozwój systemu stałej współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego.
3. Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej.
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (uchwalony
27.06.2012 r.). Celem Planu jest wprowadzenie nowego, zgodnego z założeniami ustawy z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. Nr 152 poz. 897 z późn. zm.) systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w województwie w tym uporządkowanie działania systemu.
Celem nadrzędnym jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Plan
nakreśla cele szczegółowe i kierunki działań w zakresie:
utrzymania poziomu prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów, pomimo wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego za pomocą PKB,
zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony środowiska,
zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów,
wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów,
zmniejszenia liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Programy ochrony powietrza
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął 12 lutego 2014 r. Program Ochrony Powietrza dla
Województwa Dolnośląskiego. Programu Ochrony Powietrza – aktualizacja– strefa dolnośląska.
Program pokrywa całą Gminę. Program opracowany został w związku z przekroczeniami poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu
i ozonu w powietrzu w 2011 r. Głównym celem Programu jest poprawa jakości powietrza do
poziomów dopuszczalnych i docelowych. Program przewiduje realizację następujących działań:
obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego,
podłączenie do sieci cieplnej,
wzrost efektywności energetycznej miast i gmin modernizacja i remonty dróg powiatowych
i gminnych w sieci kompleksowej TEN-T, w tym inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i przepustowości ruchu na tych drogach (ITS),
czyszczenie ulic,
rozwój zintegrowanego systemu kierowania ruchem ulicznym,
ograniczenie użytkowania samochodów osobowych w śródmieściu i ujednolicenia zasad ich
parkowania (system Park&Ride)stosowanie przyjaznych środowisku samochodów
dostawczych,
rozwoju form i środków transportu alternatywnego dla podróży samochodem osobowym;
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w tym zakresie stworzenia zintegrowanego systemu transportu miejskiego oraz nowoczesnego
i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego,
zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez: odpowiednią politykę cenową,
reformowanie systemu taryfowego w stronę preferencji dla biletów okresowych, poprawę
warunków ruchu autobusów w celu skrócenia czasu przejazdu na poszczególnych liniach,
modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych, podnoszenie jakości obsługi pasażerów,
wprowadzenie nowoczesnych systemów informowania pasażerów o aktualnych warunkach
ruchu, doskonalenie systemu zarządzania i finansowania zadań komunikacji zbiorowej,
hamowanie dekoncentracji osadnictwa na obszarach, które nie będą mogły być efektywnie
obsługiwane przez transport zbiorowy,
koncentrację miejsc pracy, nauki i usług w obszarach, w których rozwinięta jest komunikacja
zbiorowa,
rezerwowanie terenów na parkingi oraz infrastrukturę dla potrzeb komunikacji zbiorowej,
rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej,
ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów z kopalni,
monitoring inwestycji budowlanych pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów,
zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast,
zapisy w planach zagospodarowania przestrzeni umożliwiające ograniczenie emisji
zanieczyszczeń powietrza,
uwzględnianie w planach urbanistycznych potrzeb ruchu pieszego i rowerowego oraz
zapewnienie dogodnych i bezpiecznych dojść do przystanków autobusowych
edukacja ekologiczna,
system prognoz krótkoterminowych stężeń zanieczyszczeń.
•

Dokumenty powiatowe

Do dokumentów strategicznych dotyczących Miasta i Gminy Świerzawa na poziomie lokalnym należy
zaliczyć: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO AKTUALIZACJA NA
LATA 2009-2012
Nadrzędnym celem polityki ekologicznej powiatu jest:
dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju powiatu poprzez poprawę stanu
środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie ładu przestrzennego
i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.
Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów :
Poprawa jakości środowiska
1. Wody powierzchniowe i podziemne
Średniookresowe cele i kierunki działań władz Powiatu Złotoryjskiego i Gmin Powiatu w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej są silnie zdeterminowane przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami
akcesyjnymi, jednak Powiatu Złotoryjskiego będą one dotyczyć wyłącznie w przypadkach, w których
jego jednostki organizacyjne będą się mogły przyczynić do poprawy stanu wód. W przeważającej
jednak części rola Powiatu będzie ograniczona do stymulowania i poszukiwania rozwiązań oraz
środków finansowych dla gmin w nim położonych.
Realizacja wynikających stąd zadań jest o tyle trudna, że ochrona jakości zasobów wód związana
z racjonalną gospodarką wodno-ściekową jest jednym z najlepiej rozwiniętych elementów polityki
ekologicznej Unii Europejskiej. Dla władz samorządowych wynikają stąd strategiczne cele, które
muszą być zrealizowane do 2015 roku i oznaczają:
• dotrzymywanie dopuszczalnych standardów jakości wód,
•

dotrzymywanie normatywnych wymagań
odprowadzanych do środowiska wodnego.

25

dla

ścieków

i

innych

zanieczyszczeń

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

Osiągnięcie tych celów jest zgodne ze Strategią Rozwoju Powiatu Złotoryjskiego, Programem
Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska Wojewódzkiego Dolnośląskiego oraz Polityką
ekologiczną państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010
i zostało szeroko omówione w obowiązującym jeszcze Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu
Złotoryjskiego z 2004 roku.
1.1. Cele średniookresowe
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski przenoszącym się na Powiat Złotoryjski (w dalszym
ciągu aktualnym) w zakresie gospodarki wodnej jest:
• przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz utrzymanie i ochrona jakości wód
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania dla potrzeb zbiorowego zaopatrzenia w wodę
do picia, hodowli ryb i celów kąpielowych
Cel ten będzie osiągany przez:
•

Poprawę jakości wód powierzchniowych zlewni Kaczawy i jego dopływów,

•

Optymalizację zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych,

•

Ochronę przed negatywnymi skutkami aktualnej i przyszłej działalności

•

gospodarczej prowadzonej na powierzchni ziemi,

•

Poprawę jakości odprowadzanych ścieków komunalnych (budowa kanalizacji sanitarnej
obejmującej teren całej Powiatu Złotoryjskiego i odprowadzenie ujętych ścieków na
oczyszczalnie ścieków

•

Zmniejszenie ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do wód bez oczyszczania poprzez
rozszerzenie zasięgu sieci kanalizacyjnej,

•

Sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków
deszczowych na wody powierzchniowe (dotyczy tylko głównych miejscowości),

•

Opracowanie i wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o jakości wody do picia
i wody w kąpieliskach,

•

Ograniczenie strat wody przy przesyłaniu jej z ujęć do odbiorców, poprzez bieżące remonty,
konserwację i naprawy sieci wodociągowej,

•

Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach
domowych,

•

Utworzenie spójnego ekologicznego systemu obszarów chronionych poprzez powoływanie
rezerwatów przyrody i obszarów chronionego krajobrazu, a także przez tworzenie zespołów
przyrodniczo-krajobrazowych, Użytków ekologicznych.

•

Utrzymywanie, tworzenie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych, przeciwdziałanie tworzeniu
nowych barier ekologicznych a w szczególności - ochronę doliny Kaczawy i jej ważniejszych
dopływów jako najlepszych korytarzy ekologicznych i potencjalnych obszarów zalewowych
wód powodziowych. Ochrona ich przed zabudową, zajmowaniem przez działki, drogi i inną
infrastrukturę techniczną.

•

Pozostawienie ich jako tereny leśne i zadrzewione, ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska.
Ograniczenie do minimum wycinki drzew i krzewów wzdłuż rzek i strumieni. Zachowanie
terenów podmokłych w dolinach rzek i strumieni, renaturyzacja wybranych fragmentów
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dolin rzecznych. Pozwalanie na częściowe “zdziczenie” odcinków już uregulowanych, budowę
przepławek dla ryb na istniejących piętrzeniach na ciekach, nie budowanie wałów
przeciwpowodziowych poza obszarami zurbanizowanymi.
•

Tworzenie pasów o szerokości minimum 7 m z drzew i krzewów na odcinkach gdzie pola orne
dochodzą do cieków. Wykorzystanie do tego celu programów rolnośrodowiskowych.

•

Otoczenie opieką oczek wodnych, starorzeczy wraz z ich roślinnością i zwierzętami.

•

Rekultywacja tych, które są częściowo zasypane lub zanieczyszczone. Dosadzanie drzew na
ich obrzeżu - olch, wiązów, jesionów, wierzb. Zabezpieczenie ich przed wysychaniem,
zasypywaniem. Odbudowa zdegradowanych obiektów sprzyjać będzie małej retencji.

•

Utworzenie Użytków ekologicznych obejmujących cenne przyrodniczo obszary podmokłe
i oczka wodne. Oczka wodne i starorzecza są elementami małej retencji, mają korzystny
wpływ na poziom wód gruntowych na terenach przyległych oraz przyczyniają się do
zwiększenia różnorodności biologicznej. Tworzenie oczek wodnych na terenach zielonych.

•

Utrzymanie ekstensywnej gospodarki łąkowej i pastwiskowej na terenach przyrodniczo
cennych, dążenie do wprowadzenia tam programów rolnośrodowiskowych.

•

Otoczenie szczególną troską zachowanych półnaturalnych łąk z dużą liczbą traw, ziół, roślin
kwiatowych. Objęcie najcenniejszych z nich ochroną jako Użytków ekologicznych.

•

Zwiększanie pojemności wodnej gleby na gruntach ornych przez nawożenie obornikiem,
przeorywanie słomy, poplonów.

•

Rezygnacja z melioracji zmierzających do obniżenia lustra wody w dolinach rzek, odbudowa
systemu zastawek na istniejących systemach melioracyjnych na polach i w lasach.

•

Zwiększenie nasycenia zielenią już istniejących obszarów (poza lasami) poprzez dosadzenie
dodatkowych drzew, krzewów, roślinności okrywowej, zielnej, traw, poprzez pozostawienie
części odnowień naturalnych (drzew-samosiejek), odrostów.

1.2. Realizacja programu ochrony wód
1.2.1. Zaopatrzenie w wodę
W chwili obecnej mieszkańcy korzystają z wody dostarczanej z ujęć wód podziemnych. Sieć
wodociągowa wykonywana jest systematycznie od kilkudziesięciu lat jednak na wielu odcinkach jest
przestarzała i wymaga wymiany. Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia
w wodę to:
• Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i wykonywanie modernizacji istniejących
Zakładów Uzdatniania Wody
•

Niezbędne bieżące modernizacje i naprawy istniejących sieci wodociągowych

•

Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodociągowe

•

Budowa wodociągów w miejscowościach niezwodociągowanych

•

Zakup urządzeń do sprawdzania stanu sieci wodociągowej.

Inwestycje te pomogą zmniejszyć straty wody, a także zapewnią pewniejsze zaopatrzenie
mieszkańców, spowodują mniejsze koszty i zmniejszą ryzyko awarii na trasach przesyłowych.
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1.2.2. Ścieki komunalne
Specyfika wiejskich gmin z powiatu złotoryjskiego, w których duża część miejscowości położona jest
w dość dużej odległości od siebie, będzie wymuszała rozwiązywanie tego problemu w sposób nie
szablonowy i indywidualny dla każdej miejscowości. Szczególnie chodzi o przesyłanie ścieków na duże
odległości lub budowę małych, lokalnych oczyszczalni ścieków dla poszczególnych miejscowości.
Rozwiązaniem, które należy wciąć brać pod uwagę jest, pomimo trudnego geologicznie terenu,
stosowanie indywidualnych, dopasowanych do terenu metod oczyszczania ścieków, bowiem jest
prawie niemożliwe, przy tym ukształtowaniu i takim nasyceniu ludności, utworzenie aglomeracji
i uzyskanie pomocy finansowej ze środków unijnych. W szczególnych przypadkach można i powinno
się rozważać budowę przydomowych oczyszczalni ścieków projektowanych na kilka zabudowań.
Należy jednak pamiętać, że sam sposób oczyszczania tych ścieków bytowych zależny jest od
zastosowanej technologii i najprostsze metody, przy jednocześnie niewielkich nakładach
inwestycyjnych nie musi spowodować poprawy stanu gospodarki ściekowej.
1.2.3. Wody opadowe
Na terenie większości gmin Powiatu Złotoryjskiego nie ma sieci kanalizacji deszczowej. Wody
opadowe zrzucane są do odbiorników bezpośrednio. Ewentualna budowa sieci kanalizacji deszczowej
ma na celu ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków deszczowych
na wody powierzchniowe. Korzyści z budowy kanalizacji deszczowej to m.in.:
• sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych,
• ochrona budynków przed wilgocią,
• możliwość zagospodarowania poboczy,
• przebudowa dróg na nowoczesne z chodnikami i sprawnym odwodnieniem,
• eliminacja uciążliwej i kosztownej konserwacji rowów, przepustów itp.,
• eliminacja kosztownego czyszczenia rowów z odpadów itp.,
• likwidacja dzikich podłączeń do rowów odprowadzających ścieki,
• eliminacja przykrych zapachów oraz miejsc wylęgu insektów.
1.2.4. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami z produkcji rolniczej
Wykonanie sanitacji wsi nie rozwiąże całkowicie problemów ochrony środowiska na obszarach
wiejskich. W działaniach gminnych w zakresie ochrony wód należy przewidzieć czynności zmierzające
do wprowadzenia ewidencji rolników wykorzystujących gnojowicę, wprowadzenia akcji
uświadamiającej zagrożenia, jakie niesie ten sposób zagospodarowania gnojowicy i wprowadzać
zasady ekologicznego nawożenia gnojowicą oraz to co nazywa się wpływem zanieczyszczeń
obszarowych na stan wód powierzchniowych. W strategii przeciwdziałania tym niekorzystnym
zjawiskom wyróżnia się dwa kierunki:
• kierunek bezinwestycyjny polegający na uświadomieniu skali zagrożenia,
- propagowanie kultury rolnej uwzględniającej potrzeby ochrony środowiska
- działania administracyjne polegające na wyznaczeniu obszarów ochronnych i egzekwowaniu
ustanowionych nakazów i zakazów.
• kierunek inwestycyjny polegający na zastosowaniu rozwiązań technicznych
przeciwdziałającym rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń obszarowych, adaptacji urządzeń
technicznych i wykonywania specjalnych urządzeń melioracyjnych.
Na terenie Powiatu nie występują poważniejsze źródła zanieczyszczeń liniowych. Do zdecydowanie
najgroźniejszych można zaliczyć drogę wojewódzką nr 364, relacji Złotoryja - Lwówek Śląski. Dla
ograniczenia zanieczyszczeń liniowych związanych z ruchem kołowym należy przewidzieć poszerzenie
pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg, wykonywaniu nasadzeń roślinności (trawy, krzewy). Na
odcinkach ujściowych rowów przydrożnych można projektować stawy suche lub mokre o retencji
pozwalającej na zatrzymanie zanieczyszczeń.
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Niezależnie od powyższego należy dążyć do wyposażenia jednostek ratownictwa w zapory
przechwytujące zanieczyszczenia, w zapory sorbcyjne, sorbenty wiążące zanieczyszczenia
ropopochodne.
1.2.5. Działania nieinwestycyjne
Dla osiągnięcia tego celu nieodzownym jest wystąpienie wielu czynników zarówno materialnych jak
i zależnych wyłącznie od ludzkich zachowań i przyzwyczajeń. Wszystkie te zmiany, aby osiągnąć
sukces muszą być przeprowadzone dogłębnie a także wymagają, w niektórych przypadkach wielu lat
realizacji, wysokich nakładów finansowych. Na ich rzeczowe wykonanie składa się szereg małych
i dużych przedsięwzięć. Część z nich można próbować realizować od zaraz, bowiem najczęściej chodzi
tu o zmianę przyzwyczajeń, pozostałe ze względu na kosztochłonność i długi czas realizacji wymagają
odpowiedniego przygotowania. Należy jednak pamiętać, że same inwestycje to nie wszystko. Wiele
zależy również od pozainwestycyjnego kierunku działania w zakresie ochrony wód, a jest to związane
głównie z przedsięwzięciami edukacyjnymi.
1.2.6. Działania administracyjne
Kierunek bezinwestycyjny wymaga podjęcia wyłącznie działań administracyjnych w obrębie
Starostwa Powiatowego. Zaletą tego jest to, że do realizacji można przystąpić od zaraz z udziałem
pracowników zajmujących się ochroną środowiska, a także pracowników administracji budowlanej,
geodezyjnej oraz każdego z radnych Powiatu, pozostałych pracowników urzędu, a także pracowników
wszystkich pozostałych instytucji zajmujących się ochroną środowiska. Realizacja Programu
w zakresie ochrony wód powinna się odbywać poprzez wykorzystanie oraz stosowanie przez
pracowników Powiatu kompetencji wynikających z Prawa wodnego.

2. Gospodarka odpadami
Zadania związane z gospodarką odpadami zostały dokładnie scharakteryzowane w Planie Gospodarki
Odpadami i tam podano ich szczegółowy wymiar.
2.1. Cele średniookresowe
Celem strategicznym określonym w polityce ekologicznej państwa przenoszącym się na Powiat
Złotoryjski będzie m.in.:
• Minimalizacja powstawania odpadów w sektorze komunalnym i ich oddziaływania na
środowisko (z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych powstających ze strumienia
odpadów komunalnych) poprzez zastosowanie prawidłowych praktyk,
•

Wdrożenie Programu Usuwania Azbestu na terenu każdej z gmin położonych w Powiecie
Złotoryjskim (PUA)

•

Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Pielgrzymka lub oparcie
gospodarki odpadami komunalnymi na innej instalacji np. w Lubawce

•

Zrealizowanie założonych dla każdej gminy Powiatu Złotoryjskiego celów w wymienionych w
poszczególnych Planach Gminnych.

3. Powietrze atmosferyczne
Celem strategicznym będzie:
• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
3.1. Cele średniookresowe
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Cele te są, ze względu na zadania, jakie ma do wypełnienia powiat w tym zakresie, dość trudne do
wypełnienia. Nie mniej jednak dla ich osiągnięcia przy pomocy własnych źródeł finansowania
i możliwości należy podjąć próbę spowodowania:
• ograniczenia niskiej emisji we własnych powiatowych obiektach oraz w obiektach gmin
(likwidacja lub modernizacja lokalnych kotłowni opalanych paliwem stałym lub likwidacja
(modernizacja) indywidualnych, wysokoemisyjnych pieców na paliwo stałe, zamiana tych
urządzeń na bardziej sprawne, inwestycje termomodernizacyjne
•

ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych,

•

stosowania urządzeń grzewczych o wysokich sprawnościach,

•

stosowania niekonwencjonalnych źródeł uzyskiwania energii cieplnej (wykorzystywanie
alternatywnych źródeł energii (biomasa, energia słoneczna, zmianę rodzajów paliwa),

•

udzielania pożyczek, dotacji, dofinansowania dla inwestorów, właścicieli nieruchomości
modernizujących ogrzewanie,

•

podwyższenia standardów technicznych infrastruktury drogowej,

•

tworzenia technicznych możliwości korzystania z czystych paliw,

•

wprowadzenia do planu zagospodarowania przestrzennego gmin zapisów o konieczności
stosowania innych czynników grzewczych niż węgiel kamienny i jego pochodne.

•

Głównym zidentyfikowanym celem działań Powiatu Złotoryjskiego powinna być redukcja
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z „niskiej emisji”.

4. Hałas
Celem strategicznym w tej części Programu będzie:
Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców Powiatu
4.1. Cele średniookresowe
Cele te na terenie Powiatu Złotoryjskiego mogą zostać osiągnięte przez:
• utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest
korzystna,
•

ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach
zabudowanych i wzdłuż głównych dróg,

•

wyeliminowanie z Ubytkowania środków transportu, maszyn i urządzeń, z których emisja
hałasu nie odpowiada przyjętym standardom,

•

wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego,

•

poprawę stanu nawierzchni dróg,

•

rozbudowę ścieżek rowerowych.

•

nasadzenia drzew i krzewów poza obrębem pasa drogowego

5. Promieniowanie elektromagnetyczne
Celem strategicznym w tej części Programu będzie:
• Ograniczenie wpływu promieniowania elektromagnetycznego na mieszkańców Powiatu
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5.1. Cele średniookresowe
Cele te mogą zostać osiągnięte przez:
• dotrzymywanie obowiązujących norm w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
jonizującego i niejonizującego,
•

ograniczenie możliwości lokalizacji obiektów potencjalnie uciążliwych, np. nadajników
telefonii komórkowej, poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów do planu
zagospodarowania przestrzennego gmin.

6. Awarie przemysłowe
Celem strategicznym ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców będzie:
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich
wystąpienia
6.1. Cele średniookresowe
Cele te mogą zostać osiągnięte przez:
• opracowanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego i planu operacyjno –
ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii,
•

prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad
postępowania w razie wystąpienia awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i
zachowań,

•

wspieranie dofinansowania PSP w sprzęt specjalistyczny.

7. Ochrona przyrody
Również ochrona przyrody może być realizowana przez powiat w sposób ograniczony. Celem
strategicznym przenoszącym się z Polityki Ekologicznej Państwa na Powiat Złotoryjski będzie:
Kształtowanie i ochrona systemu obszarów chronionych.
7.1. Cele średniookresowe
Cele średniookresowe mogą zostać zrealizowane na terenie Powiatu Złotoryjskiego przez działania
polegające na:
• zwiększaniu powierzchni terenów leśnych i zadrzewień śródpolnych na obszarze powiatu,
•

wzmocnieniu roli rekreacyjnej i turystycznej terenów zielonych, w tym także budowa ścieżek
rowerowych

•

objęciu ochroną prawną i utrzymaniu terenów cennych przyrodniczo,

•

rozwoju szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących
przyrodniczo,

•

zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez
utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,

•

ochronie zieleni we wsiach, a w szczególności ochronę parków gminnych, cmentarzy,

•

kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec przyrody,

•

obejmowanie ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo z uwzględnieniem potrzeb
funkcjonalnych powiatu i gmin i z uwzględnieniem zapisów art. 44 ust.1 o ochronie przyrody,
w tym także przyszłych kosztów związanych z tymi obszarami czy pomnikami.
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8. Ochrona gleb
Celem strategicznym w tym zakresie będzie:
Racjonalne wykorzystanie gleb wraz z ich ochroną i rekultywacją
8.1. Cele średniookresowe
Cele te mogą zostać osiągnięte na terenie Powiatu Złotoryjskiego przez:
• zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej,
•

ograniczanie czynników wpływających na degradację gleby,

•

rekultywację gleb i ziemi zdegradowanej,

•

ochronę gruntów rolnych,

•

przeciwdziałanie degradacji
powierzchniowych,

•

racjonalne stosowanie wapna, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach
rolnych i leśnych,

•

racjonalizację prowadzenia upraw na terenach rolnych,

•

występowanie do Starosty Powiatowego
zdegradowanych przez jego Użytkowników.

•

zwiększanie rozmiaru zadrzewień śródpolnych

chemicznej

gleb

poprzez ochronę

o

nakazywanie

powietrza

rekultywacji

i

wód

terenów

9. Lasy
Cel strategiczny do osiągnięcia w tej dziedzinie to:
Racjonalna eksploatacja zasobów leśnych
9.1. Cele średniookresowe:
• zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia
i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą
•

ochrona zasobów leśnych i poprawa kondycji przyrodniczej obszarów leśnych,

•

zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów,

•

wyznaczenie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego,

•

zalesianie terenów rekultywowanych,

•

rozwijanie wielofunkcyjności lasów i wzmocnienie ich korzystnego oddziaływania na

•

środowisko (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i glebochronnej),

•

dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie, do wypełniania
zróżnicowanych funkcji nie tylko przyrodniczych ale także społecznych (np. turystycznych)

•

powszechne, choć sterowane, udostępnienie lasów społeczeństwu z zachowaniem zasady
niedopuszczania do zagrożenia trwałości i jakości zasobów leśnych,
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•

użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody,
bioróżnorodności i krajobrazu

•

rekreacyjne Użytkowanie i zagospodarowanie lasu,

•

współdziałanie leśnictwa z samorządami i administracją państwową

•

racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne

•

odnowa zieleni dolin rzecznych

10. Tereny poprzemysłowe
10.1. Cele średniookresowe
• Tworzenie warunków dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych,
•

Rewitalizacja terenów zdegradowanych działalnością przemysłową (wyrobiska po górnictwie
czy zanieczyszczone działalnością przemysłową inne tereny),

•

Sukcesywne zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych (zwiększenie wykorzystania
zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych poprzez przywrócenie ich do obrotu
gospodarczego),

•

Przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu (tam, gdzie to konieczne) w aspekcie
przeznaczenia terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

•

Opracowanie Programu Zagospodarowania Terenów przyległych do terenów kopalń
surowców mineralnych eksploatowanych w dniu dzisiejszym i przeznaczonych do przyszłej
eksploatacji

•

Opracowanie Wytycznych do Programu Rekultywacji Terenów po Eksploatacji Górniczej
z uwzględnieniem sposobu i kierunków rekultywacji odpowiadających oczekiwaniom Powiatu
Złotoryjskiego i uwzględniającym założenia i wymogi koncesji, projektów zagospodarowania
złóż,

•

Opracowanie Zasad Opiniowania Wniosków o Koncesje (w tym o zmiany koncesji istniejących
np. powiększenia obszaru górniczego oraz koncesji na poszukiwanie zasobów)
z uwzględnieniem przyszłego oddziaływania eksploatacji na środowisko naturalne, obciążenia
komunikacyjne, bilans strat i korzyści i problemy związane z zatrudnieniem

11. Ochrona przed powodzią
Cel strategiczny:
Zapobieganie zagrożeniom powodziowym
11.1. Cele średniookresowe:
• systematyczna regulacja cieków wodnych i konserwacja obiektów regulacyjnych
•

przystosowanie obiektów hydrotechnicznych do warunków zagrożenia powodziowego

•

przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w przypadku powodzi
(wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa Użytków zielonych, konserwacja rowów
melioracyjnych)

•

doskonalenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią.
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•

Cele te realizowane będą na terenie Powiatu Złotoryjskiego poprzez:

•

opracowanie i ciągłą modyfikację Planu Ograniczenia Skutków Powodzi i Profilaktyki
Powodziowej opracowanych dla każdej z gmin powiatu,

•

współudział w opracowaniu Planu Ograniczania Skutków Powodzi i Ochrony Ludności dla
Powiatu Złotoryjskiego,

•

prowadzenie szkoleń z zakresu znajomości ochrony przeciwpowodziowej i zachowań ludności
w czasie zagrożenia,

•

współdziałanie z powiatami sąsiednimi, w zakresie ochrony przeciwpowodziowej związanej
z przedsięwzięciami własnymi tych powiatów,

•

wystąpienie i zdecydowane wywieranie wszelkimi dostępnymi sposobami nacisku na
zarządzających rzeką Kaczawą i jej głównymi dopływami w celu wyremontowania i bieżącego
utrzymywania w zadawalającym stanie odcinków koryt i innych zabezpieczeń
przeciwpowodziowych,

•

dbałość o właściwy stan urządzeń melioracji szczegółowych,

•

dbałość o właściwy stan przepustów w drogach powiatowych,

•

przygotowanie w ramach ochrony przeciwpowodziowej, specjalnej grupy reagowania na
zagrożenie powodziowe dla obszarów zalewowych,

•

weryfikacja obowiązującego w gminach Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem
wykluczenia z zabudowy potencjalnych terenów zalewowych,

•

uwzględnienie w opracowywanych planach szczegółowych dla poszczególnych miejscowości,
potrzeb wynikających z ochrony przeciwpowodziowej,

•

wykorzystanie naturalnych warunków do zwiększenia możliwości retencji wody, (zastawki,
oczka, stawy, suche – niewielkie zbiorniki wodne) dających również szansę zwiększenia
w powiecie skuteczności ochrony przeciwpowodziowej,

•

budowę zbiorników retencyjnych na terenie powiatu.

12. Edukacja proekologiczna
Warunkiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów zarówno w zakresie racjonalnego użytkowania
zasobów naturalnych jak i poprawy jakości środowiska jest dobrze zorganizowany system edukacji
ekologicznej społeczeństwa; działania edukacyjne powinny być działaniami systemowymi z jasno
sprecyzowanymi celami i sposobem ich realizacji.
Jednym z efektów edukacji powinno być wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych”
miejsc pracy, w szczególności w: rolnictwie ekologicznym, agro- i eko-turystyce, leśnictwie i ochronie
przyrody, odnawialnych źródłach energii, transporcie publicznym, działaniach na rzecz oszczędzania
zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich części oraz odzysku opakowań
i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych.
Wśród wielu tematów edukacji ekologicznej, znaczące miejsce należy przypisać edukacji w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii, itp.
Cel strategiczny
Wykształcenie wśród mieszkańców poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.
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Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej
i powinien być dostosowany do zadań, jakie dla Powiatu Złotoryjskiego Starostwa Powiatowego
zostały zakreślone dla szkół dla których Powiat jest organem założycielskim:
- prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci
- wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej
w szkołach
- zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego
ochrony
- współdziałanie z każdym zorganizowanym Centrum Edukacji i Informacji Ekologicznej , szkołami,
przedstawicielami środowiska naukowego, zakładami pracy i pozarządowymi organizacjami
w celu efektywnego wykorzystania różnych form edukacji ekologicznej
- współdziałanie władz powiatowych z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska
i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
- prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej na terenach cennych
przyrodniczo
- sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej
- rozwijanie międzynarodowej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza wiedzy na
temat wymagań dotyczących stanu środowiska w świetle integracji z Unią Europejską
- rozszerzenie zakresu edukacji szkolnej o przyrodę Powiatu Złotoryjskiego
- uzupełnienie programów nauczania o tematykę związaną z przyrodą Powiatu,
- kontynuowanie formuły „Dni Ziemi” i innych konkursów o tematyce proekologicznej, zwłaszcza
konkursu zbierania puszek aluminiowych

•

Dokumenty na poziomie gminnym

Do innych dokumentów strategicznych dotyczących Gminy Świerzawa na poziomie lokalnym
należy zaliczyć: Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa.
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA NA LATA 2015-2025
Polityka ekologiczna w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa.
Unia Europejska wyznaczyła sobie konkretny plan obejmujący m. in. cel w zakresie zmian
klimatu/energii – który należy osiągnąć do 2020 r. Cel ten zawarto w dokumencie Europa
2020, który jest unijną strategią wzrostu na najbliższe dziesięciolecie. Poczesne miejsce
zajmuje w nim zrównoważony rozwój, który oznacza:
•

budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która będzie korzystać
z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

•

ochronę środowiska naturalnego, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie
utracie bioróżnorodności,

•

wykorzystanie pierwszoplanowej pozycji Europy do opracowania nowych, przyjaznych dla
środowiska technologii i metod produkcji,

•

wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

•

wykorzystanie sieci obejmujących całą UE do zapewnienia dodatkowej przewagi rynkowej
firmom europejskim (zwłaszcza małym przedsiębiorstwom produkcyjnym),
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•

poprawienie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza w odniesieniu do MŚP,

•

pomaganie konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów.

Założone cele UE obejmą:
• do 2020 r. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w stosunku do poziomu
z 1990 r.
•

zwiększenie do 20 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym zużyciu energii,

•

dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20 proc.

Polskie prawo ochrony środowiska podaje następującą definicję: „przez zrównoważony rozwój
rozumie się przez taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania
działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.”5
Rekomendowane działania na rzecz zrównoważonego rozwoju zostały ujęte w trzech wymiarach:
•
społecznym,
•
ekonomicznym
•
ekologicznym
Z katalogu działań adekwatnych dla samorządów można uznać:
•
gwarancje dostępności edukacji, przynajmniej w zakresie podstawowym, oraz pomocy
w zakresie zdobywania wiedzy dla jednostek najzdolniej-szych na wyższych poziomach
kształcenia,
•
gwarancje czynnej ochrony zdrowia poprzez profilaktykę, właściwe warunki leczenia oraz
przeciwdziałanie chorobom uznanym za społeczne,
•
gwarancje opieki społecznej dla osób starych, niedołężnych i niepełno-sprawnych,
zapewniającej określone minimum socjalne oraz możliwość życia w społeczeństwie,
•
gwarancje sprawiedliwej dystrybucji dochodów i zabezpieczeń socjalnych, sprzyjających
niwelowaniu różnic społecznych, zapobiegających tworzeniu się znaczących obszarów
ubóstwa oraz marginalizacji jedno-stek i grup społecznych,
•
sprawiedliwy dostęp do środowiska i jego zasobów, do rekreacji w zdrowym i nieskażonym
środowisku,
•
nietykalność i ochronę własności prywatnej, własności państwowej i dóbr
ogólnospołecznych.
•
nienaruszalność własności prywatnej,
•
gwarancje wsparcia politycznego i ekonomicznego dla przedsiębiorczo-ści indywidualnej,
przede wszystkim dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,
•
równe prawa i równość wobec prawa przedsiębiorstw państwowych i sektora prywatnego,
•
usprawnienie środków łączności i przepływu informacji, oparcie proce-sów decyzyjnych
o właściwą informację i analizę korzyści i kosztów, w tym kosztów ekologicznych
i społecznych, uspołecznienie procesów decyzyjnych.
•
gwarancje, że każdy program rozwoju gospodarczego i polityka sektorowa, każda
działalność gospodarcza poddana zostanie ocenie oddziaływania na środowisko,
•
gwarancje, że w każdy program zagospodarowania przestrzennego kraju i regionu
wkomponowane zostaną elementy ochrony środowiska, zdrowia, dóbr kultury, ochrony
różnorodności biologicznej i pomników natury,

5

www.mos.gov.pl
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dostęp społeczny do informacji o stanie środowiska i zagrożeniach dla tego stanu, do
procesów podejmowania decyzji w sprawach dotyczących środowiska oraz do organów
sprawiedliwości, w przypadku naruszenia prawa ochrony środowiska i zdrowia,
gwarancje, że każdy korzystający z zasobów środowiska i wprowadzają-cy w nim zmiany,
będzie za to korzystanie i wprowadzanie zmian wnosił odpowiednie opłaty oraz kary za
naruszenie przepisów środowiskowych,
gwarancje, że opłaty za korzystanie z zasobów środowiska i kary za na-ruszenie przepisów
ochrony środowiska będą kierowane na usuwanie szkód w środowisku oraz na promocję
i wspomaganie działalności proekologicznej,

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa to główny dokument rozwojowy, w opracowywaniu
którego dbano o zgodność z zaleceniami II Polityki Ekologicznej Państwa z perspektywą do 2025 r.
W strategii Rozwoju Gminy Świerzawa w perspektywie 10 lat, została określony obraz gminy, który
został określony przez jej liderów jest wyrazem świadomości posiadanych zasobów, poczucia
znaczenia zrównoważonego rozwoju, wyobrażenia przyszłości opartej na twórczym rozwoju
posiadanego potencjału oraz pragnień związanych z pożądanymi warunkami życia mieszkańców.
Obraz ten można zdefiniować w sposób następujący:
Gmina Świerzawa ważnym elementem obszaru Gór i Pogórza Kaczawskiego, czerpiącym ze
swojego bogactwa przyrodniczego i kulturowego z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju,
oraz opierającym swój rozwój gospodarczy na posiadanych zasobach, turystyce i przedsiębiorczości
mieszkańców, a także wykorzystującym położenie przygraniczne regionu, którego ludność cechuje
się otwartością i aktywnością.
W Strategii dokonano analizy wszystkich propozycji przedstawionych podczas warsztatów
strategicznych oraz raportów o stanie Gminy Świerzawa która pozwoliła na sformułowanie pięciu
celów strategicznych odpowiadających gospodarczej, społecznej i środowiskowej płaszczyźnie
rozwoju terytorialnego:

1. AKTYWIZACJA GOSPODARCZA GMINY.
2. ROZWÓJ INFRASTRUKTURY WPŁYWAJĄCY. NA POZIOM JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW.
3. CZYSTE ŚRODOWISKO NATURALNE.
4. AKTYWNE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWO.
5. ROZWÓJ TURYSTYCZNY REGIONU.

Ścisłe powiązanie z priorytetami przyjętymi Programie Ochrony Środowiska mają następujące
zadania strategiczne ujęte w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2015 – 2025:
ZADANIE STRATEGICZNE 7. MODERNIZACJA BAZY I SPRZĘTU OCHOTNICZYCH
STRAŻY POŻARNYCH.

Zadanie szczegółowe 7a - doposażenie Ochotniczych
Straży Pożarnych w sprzęt specjalistyczny (samochody,
sprzęt gaśniczy, odzież).

B, C

Zadanie szczegółowe 7b - budowa remizy strażackiej w

C
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Rzeszówku.
ZADANIE STRATEGICZNE 9. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA.

Zadanie szczegółowe 9a – budowa kanalizacji we wsiach:
Stara Kraśnica, Dobków, Rzeszówek, Sokołowiec, Rząśnik, A, B, C, D, E
Nowy Kościół, Podgórki, Sędziszowa, Biegoszów, Gozdno,
Zadanie szczegółowe 9b – budowa sieci wodociągowej we
wsiach: Sokołowiec, Rząśnik, Nowy Kościół, Podgórki,
Sędziszowa, Biegoszów, Gozdno.

A, B, C, D, E

Zadanie szczegółowe 9c – budowa i modernizacja
lokalnych oczyszczalni ścieków oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.

A, B, C, D, E

Zadanie szczegółowe 9d – budowa zbiornika wodnego dla
zapewnienia wody mieszkańcom wsi Lubiechowa.

A, B, C, D, E

Zadanie szczegółowe 9e – budowa zbiornika wodnego przy
A, B, C, D, E
potoku Kamiennik dla zaopatrzenia w wodę miasta
Świerzawa.
ZADANIE STRATEGICZNE 11. PODNIESIENIE POZIOMU ESTETYKI OBIEKTÓW
PUBLICZNYCH I PRYWATNYCH ORAZ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ.

Zadanie szczegółowe 11a – rewitalizacja i
termomodernizacja budynków publicznych oraz prywatnych
(w tym mieszkalnych) w mieście Świerzawa.

A, B, C

Zadanie szczegółowe 11b – zagospodarowanie centrów
miasta Świerzawa i wsi z terenu gminy na cele publiczne.

A, B, C

Zadanie szczegółowe 11c - budowa parkingów w mieście
Świerzawa i w centrach wsi.

A, B, C

Zadanie szczegółowe 11e - rewitalizacja zabytkowych
parków na terenie gminy,

B, C

Zadanie szczegółowe 11f - organizacja konkursów na
najpiękniejszą wieś, zagrodę, budynek mieszkalny itp.

X

Zadanie szczegółowe 11g - remonty kościołów i innych
zabytków będących istotnymi w życiu społecznym gminy.
Zadanie szczegółowe 11h - wspieranie indywidualnych
właścicieli zabytkowych obiektów w pozyskiwaniu środków
na cele remontowe, remontowanie obiektów zabytkowych.

A, B, C, D, E,

X

ZADANIE STRATEGICZNE 12 – BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH.

Zadanie szczegółowe 12a – modernizacja dróg
śródpolnych i innych wewnętrznych.

A, B, C, D, E

Zadanie szczegółowe 12b – modernizacja dróg gminnych.

A, B, C, D, E

Zadanie szczegółowe 12c – modernizacja ulic miejskich.

A, B, C, D, E

Zadanie szczegółowe 12d – modernizacja alei
spacerowych (np. Świerzawa, Rzeszówek, Nowy Kościół)
przy drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
Zadanie szczegółowe 12e – budowa chodników na
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terenach wiejskich i miejskich.
Zadanie szczegółowe 12f – budowa i modernizacja
oświetlenia ulicznego na ekologiczne i energooszczędne.
Zadanie szczegółowe 12g – remonty przystanków
autobusowych.

A, B, C, D, E
A, B,

Zadanie szczegółowe 12h – budowa obwodnicy Świerzawy.

E

ZADANIE STRATEGICZNE 15. GAZYFIKACJA GMINY.
Zadanie szczegółowe 15a – budowa stacji redukcyjnej
gazu.

C

Zadanie szczegółowe 15b – budowa sieci gazowniczej.

C

ZADANIE STRATEGICZNE 18. TWORZENIE WARUNKÓW DO
ROZWOJU TURYSTYKI EDUKACYJNEJ I ROWEROWEJ.
Zadanie szczegółowe 18a – tworzenie, zagospodarowanie
punktów widokowych i montaż wież widokowych
(Wielisławka, Okole, Dworska Góra, Wzgórza Sokołowskie i
inne).
Zadanie szczegółowe 18b –
wytyczenie) ścieżek rowerowych.

tworzenie

(budowa,

Zadanie szczegółowe 18c – tworzenie (budowa, montaż
wyposażenia i wytyczenie) ścieżek edukacyjnych.
Zadanie
szczegółowe
turystycznych.

18d

–

promocja

atrakcji

B

A, B
A, B, C
X

Zadanie szczegółowe 18e – modernizacja Szlaku Kapliczek
w Dobkowie.

B

Zadanie
szczegółowe
18f
–
pielgrzymkowego w Biegoszowie.

C

stworzenie

Zadanie szczegółowe 18g – wsparcie
tworzących ekomuzea i wsie tematyczne.

szlaku

podmiotów

Zadanie szczegółowe 18h – budowa przystani
turystycznych w atrakcyjnych punktach gminy – stawy w
Rzeszówku, krater Jeziornej,
Wzgórza Sokołowskie,
Kapliczna w Dobkowie i inne).

X

B, C, D

ZADANIE STATEGICZNE 19. ROZBUDOWA EKOLOGICZNEGO
SYSTEMU GRZEWCZEGO I ENERGETYCZNEGO DLA OBIEKTÓW
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ORAZ OBIEKTÓW PRYWATNYCH W
GMINIE ŚWIERZAWA.
Zadanie szczegółowe 19a - promocja proekologicznych
systemów grzewczych.
Zadanie szczegółowe 19b – budowa indywidualnych
instalacji OZE.
Zadanie szczegółowe 19c – budowa zbiorczych
ekologicznych instalacji energetycznych lub ciepłowniczych.

X
B, C, D,
D, E,

ZADANIE STRATEGICZNE 20. REGULACJA RZEKI KACZAWY I JEJ
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DOPŁYWÓW Z ZACHOWANIEM NATURALNYCH CECH
PRZECIWDZIAŁANIA POWODZIOM, ODBUDOWA CIEKÓW
WODNYCH (ROWY MELIORACYJNE, TZW. MŁYNÓWKI).
Zadanie szczegółowe 20a Budowa lub rozbudowa
systemów i urządzeń małej retencji.

B,C,D,E,

ZADANIE STRATEGICZNE 21. ROZBUDOWA SYSTEMU
ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW.
Zadanie szczegółowe 21a - likwidacja zjawiska „dzikich”
wysypisk śmieci.

X

Zadanie szczegółowe 21b – rozbudowa Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów.

A

Zadanie szczegółowe 21c – zakup sprzętu służącego
zbiórce odpadów.
Zadanie szczegółowe 21d – likwidacja elementów
azbestowych w budownictwie.

B, C
A, B, C,

Przyjęte w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzawa na lata 2017 – 2020 z perspektywą
do 2024 r.” zadania inwestycyjne są ściśle powiązane z celami szczegółowymi POS dla Powiatu
Złotoryjskiego oraz celami przyjętymi w STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA
wymienionymi powyżej.

4.4. Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa
Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska jest dalszy, zrównoważony rozwój Miasta i Gminy
Świerzawa oraz stworzenie w gminie spójnej perspektywicznej polityki środowiskowej. Opracowanie
oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Miasta pozwoli na wypełnienie ustawowego obowiązku oraz
przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa. Podjęte działania wpłyną na długotrwałą poprawę jakości środowiska naturalnego,
podniesienia walorów przyrodniczych gminy. W wyniku przeprowadzonych działań ujętych Programie
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.
podniesienie się jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Świerzawa. Na terenie Miasta Gminy
Świerzawa występują obszary chronione są to min: rezerwat przyrody „Buczyna Storczykowa na
Białych Skałach”, Park Krajobrazowy Chełmy, otulina Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Na
terenie Gminy Świerzawa występują także formy przyrody objęte ochroną Natura 2000: PLH020054
Ostoja nad Bobrem, PLH020037Góry i Pogórze Kaczawskie, występują także formy przyrody objęte
pomnikami przyrody: Buk na Czerwonym Kamieniu , Organy Wielisławskie. Zadania ujęte w
„Programie ….” przyczynią się ochrony w/w obszarów objętych formami ochrony przyrody.
Celem „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017 – 2020
z perspektywą do 2024 r”. jest wdrożenie i rozwój najlepszych dostępnych technologii w planowaniu
strategicznym i zarządzaniu środowiskiem oraz dostosowania do obowiązującego prawa.
Przedsięwzięcia, wynikające z przedmiotowego dokumentu, nawiązują do założeń i celów
operacyjnych, a także konkretnych działań, ujętych w strategiach i programach wyższego szczebla
przyczynią się do ich realizacji. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata
2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r”. jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Gminy , Programu
Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego, POP , Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego. Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel niezbędne jest przeprowadzenie oceny
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stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Świerzawa, zdiagnozowanie głównych problemów
ekologicznych oraz sposobów ich rozwiązania. W tym celu zaproponowano szczegółowy
harmonogram działań ekologicznych.

5. Ogólna charakterystyka Gminy Świerzawa
5.1. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza
5.1.1. Położenie administracyjne, powierzchnia
Miasto i Gmina Świerzawa położona jest w Sudetach Zachodnich na terenach Gór Kaczawskich
(fragment północnych zboczy Grzbietu Północnego i Wschodniego oraz Pogórza Kaczawskiego
(Wzgórza Sokołowskie, Dział Jastrzębnicki, zachodnie części Pogórza Wojcieszowskiego, Rowu
Świerzawy, Pogórza Złotoryjskiego oraz wschodnie części Rowu Wlenia, Wysoczyzny Rybnicy i Kotliny
Proboszczowa). Gmina Świerzawa położona jest w dorzeczu Kaczawy jedynie najbardziej na zachód
wysunięty fragment gminy należy do zlewni Bobru. Pod względem administracyjnym gmina
Świerzawa położona jest w południowej części powiatu złotoryjskiego w województwie dolnośląskim.
Od północy graniczy ona z gminą wiejską Złotoryja, od wschodu z gminą Męcinka, a od południowego
wschodu z gminą Bolków (obie w powiecie jaworskim. Od strony południowej jej sąsiadem jest
miasto Wojcieszów (pow. Złotoryjski) oraz gmina Janowice Wlk. (pow. Jeleniogórski). Na
południowym zachodzie leży gmina Jeżów Sudecki, (pow. Jeleniogórski) a na zachodzie graniczy z nią
gmina Wleń (pow. Lwówek Śląski). Powierzchnia gminy wynosi 158,9 km2 (z czego miasto zajmuje
1,75 km2) i zamieszkuje ją 7714 mieszkańców (z czego w mieście 2361). Gęstość zaludnienia wynosi
48 osób na km2. Gmina Świerzawa obejmuje administracyjnie miasto Świerzawę, gdzie siedzibę mają
władze gminy miejsko wiejskiej oraz 11 sołectw.
Lokalizację Gminy Świerzawa przedstawiono na poniższych rysunkach.
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Rysunek 5.1 Lokalizacja Miasta i Gminy Świerzawa (źródło: www.gminy.pl)
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Rysunek 5.2 Lokalizacja Gminy Świerzawa na tle sąsiednich gmin.

5.1.2. Dane demograficzne
-

Ludność Miasta i Gminy Świerzawa liczyła na koniec 2015 roku 7683 co stanowi około 6 %
mieszkańców powiatu i 0,2 % mieszkańców województwa.
Gmina Świerzawa zajmuje obszar o powierzchni 158,9 km²
Gęstość
tość zaludnienia wynosi 48 osób/km2. Jest to wartość niższa od średniej wojewódzkiej
wynoszącej 146 osób/km2 oraz krajowej wynoszącej 123 osób/km2.
Podział administracyjny. Miasto Świerzawa pod względem administracyjnym jest gminą
województwa Dolnośląskiego
ego i powiatu złotoryjskiego.

Liczbę mieszkańców w poszczególnych latach na tle powiatu i województwa przedstawia poniższa
tabela:
Tabela nr 5.1 Liczba mieszkańców ogółem wg faktycznego miejsce zamieszkania
stan na 31 XII ogółem.
Jednostka administracyjna
2010
2011
2012
2013
2014
2015
[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba]
DOLNOŚLĄSKIE
2917242 2916577 2914362 2909997 2908457 2904207
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Powiat złotoryjski
Świerzawa (3)
Świerzawa - miasto (4)
Świerzawa - obszar wiejski (5)

45696
7829
2431
5398

45613
7821
2411
5410

45432
7824
2409
5415

45056
7766
2376
5390

44867
7745
2339
5406

44598
7683
2333
5350

5.1.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych
Znając tendencję zmian liczby ludności na terenie miasta oraz znając liczbę ludności w gminie w roku
2015 obliczono prognozę demograficzną na lata 2017-2030. Wyniki prognozy demograficznej
pokazuje tabela nr 5.2.
Tabela nr 5.2 Prognoza demograficzna dla Miasta i Gminy Świerzawa na lata 2017-2030.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Rok

Prognozowana ilość mieszkańców
Miasta i Gminy Świerzawa

7637
7614
7591
7568
7546
7523
7501
7478
7456
7433
7411
7389
7367
7344

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Z tabeli nr 5.2 wynika, że liczba ludności gminy będzie spadała w stosunku do roku 2015. W 2030
będzie ona 4 % niższa niż w roku 2015. Warunkowane to będzie przede wszystkim systematycznym
spadkiem ludności na skutek ujemnego przyrostu naturalnego oraz odpływem ludności w związku z
migracjami zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi. Zjawisko to będzie mogło być powstrzymane
poprzez poprawę infrastruktury technicznej, wzrost konkurencyjności gospodarki gminy i
przedsiębiorstw, rozbudowę systemu komunikacyjnego i infrastruktury. Prognozę demograficzną dla
zdefiniowanej aglomeracji przedstawia poniższy rysunek .
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Rysunek 5.3 Prognoza demograficzna obszaru objętego Programem
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

5.4. Zaopatrzenie w ciepło
Ciepło produkowane dla odbiorców z obszaru miasta i gminy wykorzystywane jest na potrzeby:
ogrzewania i wentylacji obiektów, podgrzewania wody użytkowej, sporządzania posiłków
(w obiektach użyteczności publicznej), technologiczne (u odbiorców przemysłowych).
Poziom zapotrzebowania na ciepło uzależniony jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych
panujących w tzw. „sezonie grzewczym” (w miesiącach wrzesień-marzec). Znaczny wpływ ma także
energochłonność stosowanych technologii, poziom produkcji, stan techniczny obiektów
(przeprowadzone prace termomodernizacyjne) oraz stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych
źródeł ciepła.
W gminie funkcjonuje komunalna kotłownia na biomasę w Sędziszowej o mocy ok. 1MW. Ciepło
pozyskiwane głównie ze spalania słomy dostarczane jest na teren miasta do 7 obiektów użyteczności
publicznej. W pozostałych miejscowościach zaspokajanie potrzeb cieplnych odbiorców na terenie
gminy odbywa się głównie w oparciu o indywidualne kotłownie w budynkach jednorodzinnych
opalane węglem, gazem ziemnym, biomasą (drewnem); kotłownie zlokalizowane na terenie
obiektów użyteczności publicznej opalane węglem i gazem; lokalne kotłownie w budynkach
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wielomieszkaniowych zaopatrujących mieszkania w ciepło, opalane węglem i gazem; indywidualne
indywidualn
źródła i urządzenia opalane węglem, gazem ziemnym, biomasą.
Zapotrzebowanie na energię cieplną zależy od wielu czynników, do których można zaliczyć: izolację
termiczną przegród zewnętrznych, powierzchnię przegród, rodzaj wentylacji budynku, usytuowania
względem stron świata, a także efektywności zastosowanych w obiekcie urządzeń grzewczych.

5.5. System gazowniczy
W pobliżu Miasta Świerzawa przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6.3 MPa relacji
Jawor - Jelenia Góra. Naa terenie Miasta i Gminy Świerzawa aktualnie nie jest wykonana sieć
gazociągowa, planowana budowa stacji redukcyjnej również nie doszła do skutku i Gmina nie
korzysta z dostawy gazu z istniejącego gazociągu. W marcu br. Burmistrz
Burmistrz podpisał list intencyjny
z przedstawicielami Polskiej
kiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Podpisany list intencyjny dokumentuje
wolę Gminy Świerzawa powstania odcinka dystrybucyjnej sieci gazowej na naszym terenie. To
początek prac, których zwieńczeniem będzie budowa sieci. Pierwszym elementem będzie
przeprowadzenie
dzenie badania rynku, które pozwoli na wykonanie wstępnej analizy warunków
ekonomicznych budowy gazociągu. Badanie musi wykazać celowość budowy gazociągu lub
alternatywnego zasilenia gminy w paliwo gazowe. Takim alternatywnym rozwiązaniem będzie
doprowadzenia
nia sieci gazowej z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG. Zastosowanie tego typu
rozwiązania umożliwia dostawy gazu do odbiorców z „punktowego” źródła zasilania zlokalizowanego
w dowolnym miejscu. Koncepcja polega na gazyfikacji obszaru za pośrednictwem lokalnej sieci
gazowej, dla której źródłem ciśnienia jest „wyspowa” stacja regazyfikacji LNG, do której gaz skroplony
dowożony jest w cysternach, transportem lądowym.
Analiza inwestycji przyłączeniowej zakłada:
•
Budowę stacji redukcyjno-pompowej
redukcyjno
I-go stopnia
topnia Q=5.000 m sześc. / h
•
Budowę ok. 68 km sieci gazowniczej średniego ciśnienia D 160/125/90/63
•
Przyłączenie odbiorców gazu o szacowanym poborze gazu 4,3 mln m sześc./ rok.

Rys nr 5.4 źródło: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA NA LATA 2015-2025
201
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5.6. System transportowy
Połączenia komunikacyjne w przestrzeni uznaje się za istotny czynnik lokalnego rozwoju społecznogospodarczego. Wyznacznikiem efektywności tych połączeń staje się między innymi istniejąca sieć
dróg.
Układ kolejowy
Przez obszar gminy przebiega linia kolejowa relacji Złotoryja – Lwówek Śląski, która została wyłączona
z ruchu pociągów.
Infrastruktura drogowa
Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie.
• Głównym szlakiem jest droga nr 365 (Jelenia Góra – Jawor)
• Dodatkowym szlakiem komunikacyjnym jest droga nr 328 (Marciszów – Złotoryja).

Poniżej podano długości dróg na terenie Miasta i Gminy Świerzawa:
•

Długość dróg gminnych na terenie Gminy – 51 km + drogi wewnętrzne (rolnicze) – ok. 527 km

•

Długość dróg powiatowych i nr na terenie Gminy – ok. 65 km

•

Długość dróg wojewódzkich i nr na terenie Gminy – ok. 28,5 km

Pod względem funkcjonalnym w układzie drogowym można wydzielić drogi zapewniające połączenia
ponadlokalne, zewnętrzne, którymi są droga krajowa, wojewódzka i drogi powiatowe oraz drogi
o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom komunikacyjnym, do których zaliczają się
drogi gminne.
Z uwagi na położenie gminy względem głównych ośrodków administracyjnych, handlowousługowych, koncentracji miejsc pracy, szkolnictwa i nauki oraz rozwinięte w gminie funkcje
rekreacyjne, najistotniejsze dla jej powiązań zewnętrznych są połączenia z Jelenią Górą i Złotoryją.

6. Analiza stanu środowiska Miasta i Gminy Świerzawa
naturalnego

pod kątem zagrożeń środowiska

6.1 Klimat

Pod względem klimatycznym obszar ten dzieli się podobnie jak morfologicznie. Cały region znajduje
się na pograniczu charakterystycznych dla strefy umiarkowanej klimatów oceanicznego
i kontynentalnego, oraz pod wpływem astrefowego klimatu górskiego z tym, że wpływy tego
ostatniego są znacznie ograniczone. Klimat okolic Świerzawy jak i pozostałej przedsudeckiej części
Dolnego Śląska kształtuje się pod wpływem tych samych mas powietrza, co obszar pozostałej części
kraju. Rejon leży w wilgotniejszym nadodrzańskim regionie pluwiotermicznym (wg nomenklatury
A.Schmucka).
Obszar gminy mieści się w zasięgu dwóch różniących się dość znacznie regionów klimatycznych,
których granica przebiega wzdłuż Uskoku Sudeckiego. Obszar na północny - wschód od uskoku
zaliczany jest do regionu nadodrzańskiego, bardzo ciepłego i bogatego w opady (średnia roczna
temperatura +8,0 - 8,7°C, średnia roczna suma opadów 550 - 600 mm, długość okresu wegetacyjnego
ponad 220 dni). Pozostała część gminy leży w zasięgu regionu przedgórskiego, chłodniejszego ale
bogatszego w opady od poprzedniego (średnia roczna temperatura +7,5 - 7,8°C, średnia roczna suma
opadów 700 - 750 mm, długość okresu wegetacyjnego 213-217 dni).
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Są to więc warunki szczególnie korzystne dla potrzeb rolnictwa, choć w terenach górskich surowsze
niż na równinach. I tak w terenach podgórskich większa jest liczba dni z przymrozkami, dni zimowych,
dni z mgłą, długość występowania pokrywy śnieżnej. Prędkości i kierunki wiatrów mniej więcej stałe
(przewaga wiatrów zachodnich).
Znaczna część Pogórza Kaczawskiego posiada bardzo dobre warunki nasłonecznienia. Znaczna część
terenu gminy w obrębie Pogórza pokryta jest lasami, które stwarzają doskonałe warunki akumulacji
śniegu i znacznie opóźniają jego topnienie i odprowadzenie wody podczas podwyższonej
temperatury. Dość gwałtowny wzrost temperatury w przeciągu wiosny zdecydowanie poprawia
komfort bioklimatyczny. Jednakże występujące często zjawisko fenu wywołuje spore skoki ciśnienia
oraz niemałą porywistość wiatru.
Te dwa czynniki (zwłaszcza ten pierwszy) niekorzystnie wpływają na dobre samopoczucie. Wiatry
przeważają południowo - zachodnie i zachodnie i północno - zachodnie mające największy wpływ na
kształtowanie się opadów. Najrzadziej występują wiatry wschodnie.
Opady
W rejonie położenia gminy funkcjonują 2 posterunki opadowe IMGW charakterystyczne dla
warunków geograficznych Świerzawy: w Jaworze i w Stanisławowie. Opad normalny w Jaworze
wynosi 574 mm, z czego 376 mm przypada na półrocze letnie (V-X), stanowiąc 65,5% sum rocznych.
W Stanisławowie opad normalny wynosi 770 mm, z czego 471 mm przypada na półrocze letnie
(61,2%). W Legnicy opad normalny wynosi 542 mm. Z danych tych wynika, że w regionie opad
normalny mieści się w granicach 550-770 mm. Na większej części obszaru, w obrębie równiny
przedgórskiej, zróżnicowanie opadu powinno się mieścić w przybliżeniu w granicach 550-600 mm.
Zróżnicowanie sum opadowych jest zatem na tym obszarze bardzo duże. Wynikające gradienty
opadowe odniesione do różnic wysokości osiągają lub nawet przekraczają 100mm/100m, gdy
pomiędzy Legnicą i Jaworem wynoszą około 40 mm/100 m. W strefie krawędzi Pogórza Kaczawskiego
występuje zatem wyraźny spiętrzeniowy efekt orograficzny, będący przyczyną tak wysokich
gradientów opadowych. Ulegają one nawet podwojeniu w latach szczególnie wilgotnych, np. w 1977.
Średnia maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosi 10-15cm. Czas trwania pokrywy śnieżnej
wynosi na większości obszaru poniżej 50 dni. Tylko w południowej części, za linią progu podgórskiego
wzrasta do 50-60 dni. Zanik pokrywy następuje na całym obszarze w terminie 25-30 marca.
Frekwencja burz atmosferycznych wynosi 22-24 dni w roku. Wilgotność względna powietrza waha się
w skali rocznej od 79% w VI do 87% w XII. Najbardziej suche powietrze występuje wiosną i latem
z maks. w czerwcu, najbardziej wilgotne zimą z maks. w grudniu. Jesień charakteryzuje się większymi
wartościami wilgotności względnej niż wiosna.
Parowanie terenowe
Istotnym zagadnieniem jest również w bilansie wodnym wielkość parowania terenowego. Parowanie
wg Atlasu Hydrologicznego Polski określone metodą Konstatinowa przeciętnie w ciągu roku wynosi
560 - 580 mm, przy czym na półrocze letnie przypada 430 - 450 mm a na zimowe 110 mm. Są to
wartości średnie tak więc wartości rzeczywiste w zależności od stanu pogody w danym roku mogą się
zmieniać w dużym zakresie.
Wiatry
Przeważającymi kierunkami w skali roku są wiatry zachodnie z dominującym kierunkiem zachodnim
i północno-zachodnim. Mniejszą częstotliwością odznaczają się wiatry z południa, mniej wieje
z kierunków wschodnich a zdecydowanie najniższa jest częstotliwość (ok. 3,2 % w roku) z kierunku
północnego. W okolicach Legnicy wieją wiatry o stosunkowo małych prędkościach (śr. roczna 2.9
m/s.). Stosunkowo duża jest liczba dni bezwietrznych, cisze stanowią aż 15.4%.6
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Poniżej na rysunku przedstawiono podział kraju na Reginy klimatyczne wg A. Wosia

Rys. nr 6.1 podział kraju na Reginy klimatyczne wg A. Wosia http://www.igipz.pan.pl

Rys. nr 6.2 podział kraju na Reginy klimatyczne - http://www.igipz.pan.pl
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Rys. nr 6.3 Średnie roczne temperatury powietrza – źródło: htp://www.igipz.pan.pl

6.1.1 Stan jakości powietrza atmosferycznego
Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na dwie grupy: pochodzenia naturalnego oraz
antropogenicznego. Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza
są: procesy energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne (tzw. emisja
punktowa), komunikacja (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja
powierzchniowa).
Na stan powietrza atmosferycznego w województwie dolnośląskim , w tym i w Gminie Świerzawa
wpływa głównie emisja powierzchniowa i liniowa. Sektor komunalno - bytowy w głównej mierze
odpowiedzialny jest za podwyższone stężenia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w sezonie
zimowym. Stosowanie w gospodarstwach domowych niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych,
ich zły stan techniczny i nieprawidłowa eksploatacja oraz spalanie złej jakości paliw, a także odpadów
komunalnych są głównym powodem tzw. niskiej emisji.
Komunikacja wpływa na całoroczny poziom NOX, pyłu zawieszonego i benzenu. Szczególnie duże
stężenia tych zanieczyszczeń występują na skrzyżowaniach oraz drogach o dużym natężeniu ruchu,
biegnących przez obszary położone w zwartej zabudowie. Przyczyną zwiększonej emisji ze źródeł
komunikacyjnych jest zły stan techniczny pojazdów, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz korki
uliczne. Wśród największych zakładów emitujących substancje do powietrza w województwie w
dalszym ciągu pozostają zakłady energetyczne i ciepłownicze oraz zakłady przemysłowe wymagające
znacznych ilości energii do procesów technologicznych.
Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Świerzawa opracowano na podstawie
raportu „Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie dolnośląskim. Raport za rok 2015.”
(WIOŚ, Wrocław, 2016 r.).
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W ocenie rocznej za rok 2015 uwzględniono podział kraju na strefy, według którego strefami są:
aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., Gmina o liczbie mieszkańców
mieszkańców powyżej 100 tys.,
pozostały obszar województwa.
Miasto Świerzawa znajdował się w zasięgu strefy dolnośląskiej.. Pod pojęciem strefy kryją się
aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy oraz obszary jednego lub więcej
powiatów położonych
ych na obszarze tego samego województwa, niewchodzących w skład aglomeracji.
Ocenę stanu atmosfery na terenie województwa przeprowadzono w oparciu o dane z „Raportu o
stanie środowiska województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015”,
2012 2015”, „Informacji o stanie
środowiska
rodowiska na obszarze województwa dolnośląskiego w 2015 roku” . Na rysunkach przedstawiono
emisję podstawowych zanieczyszczeń ze źródeł punktowych na terenie województwa dolnośląskiego.
Na terenie województwa dolnośląskiego zostały wydzielone 4 strefy zgodnie
zgodnie rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości
powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2,
NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłu PM2,5, pyłu
PM10
M10 oraz zawartego w pyle PM10 ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu województwo
dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy. Strefy te zostały wyszczególnione poniżej:
• aglomeracja wrocławska (w strefie tej zlokalizowany jest Wrocław),
• strefa m. Legnica
• strefa m. Wałbrzych
• strefa dolnośląska (w strefie tej zlokalizowana jest Miasto i Gmina Świerzawa).
Świerzawa
Miasto i Gmina Świerzawa znajduje się w strefie dolnośląskiej PL 0204.

Rys. 6.4.. Lokalizacja stref dla celów oceny jakości powietrza w województwie
województwie dolnośląskim [źródło:
Ocena jakości powietrza na terenie województwa
w
dolnośląskiego w 2015 roku, WIOŚ]
POP dla województwa dolnośląskiego, w tym dla strefy dolnośląskiej jest opracowywany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze względu
wzg
na:
• przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz.
24
stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym,
• przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym,
• przekroczenie częstości przekraczania poziomu
poziomu docelowego stężenia ozonu i przekroczenie
poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu,
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przekroczenie tlenku węgla.

Rys. 6.5. Strefa dolnośląska [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy
dolnośląskiej, w której zostały przekroczone
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku
węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu]

Rys. 6.6. Lokalizacja stanowisk pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 w strefie dolnośląskiej w 2011
r. [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, w której zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomy docelowe
benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu]
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strefie dolnośląskiej w latach 20062006
Rys nr 6.7 Stężenia średnie roczne pyłu zawieszonego PM10 w strefie
2011 [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, w której zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomy docelowe
benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu]
powiet
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Tabela nr 6.15
.15 Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, tlenku
węgla oraz poziomów docelowych B(a)P w strefie dolnośląskiej w 2011 r. [źródło: Aktualizacja
programu ochrony powietrza dla strefy
strefy dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy
dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu
w powietrzu]

Zgodnie z POP
dopuszczalnych.

na terenie Gminy

Świerzawa nie występowały przekroczenia poziomów
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W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń, wyróżnione ze
względu na ochronę zdrowia ludzi – do osiągnięcia i utrzymania w strefie, a także dopuszczalną
częstość ich przekraczania, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z dnia 18 września 2012 r. poz. 1031).

Tabela 6.2 Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu, dopuszczalna częstość ich przekraczania
oraz termin osiągnięcia dla strefy dolnośląskiej [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla
strefy dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10,
tlenku węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu - projekt]
Dopuszczalna
częstość
przekraczania
poziomu
dopuszczalnego w
roku
kalendarzowym

Nazwa
substancji

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Poziom
dopuszczalny
substancji w
powietrzu
[µg/m3]

Pył zawieszony
PM10

24 godziny

50

35 razy

rok kalendarzowy

40

-

Tlenek węgla

8 godzin

10 000

-

2005

Ozon

8 godzin

120

25 dni

2010

Termin
osiągnięcia
poziomów
dopuszczalnych

2005

W 2011 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 poz.281) obowiązywał poziom
dopuszczalny tlenku węgla dla uzdrowisk – 5 000 μg/m3, stąd WIOŚ strefę dolnośląską zakwalifikował
do klasy C, dla tej substancji. Ww. Rozporządzenie straciło moc, natomiast w nowym Rozporządzeniu
z 2012 r. nie występuje już taki podział, w związku z tym obowiązuje tylko jeden poziom dla CO –
10 000 μg/m3.
Tabela 6.3 Poziomy docelowe substancji w powietrzu, dopuszczalna częstość ich przekraczania oraz
termin osiągnięcia dla strefy dolnośląskiej [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla
strefy dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10,
tlenku węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu]

Nazwa
substancji

Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

Poziom dopuszczalny
substancji
w powietrzu
[μg/m3]

Dopuszczalna częstość
przekraczania poziomu
dopuszczalnego w roku
kalendarzowym

Termin osiągnięcia
poziomów
dopuszczalnych

Ozon

8 godzin

120

25 dni

2020
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6.1.2 Monitoring jakości powietrza7
Ocena roczna jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref województwa dolnośląskiego została
przeprowadzona w oparciu o wyniki uzyskane za pomocą wszystkich wyżej wymienionych metod
jednak najwyższy priorytet miały wyniki pomiarów intensywnych, prowadzonych w ramach
rutynowych badań w sieci PMŚ.
Wyjątkiem od tej reguły była ocena jakości powietrza w odniesieniu do ozonu – ze względu na fakt, iż
rok 2015 w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza ozonem był wyjątkowo nietypowy. Obszary
przekroczeń poszczególnych substancji zostały określone na podstawie wyników modelowania
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze w połączeniu z analizą przekroczeń
zarejestrowanych w poszczególnych stacjach pomiarowych.
Wykaz stanowisk pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie i klasyfikacji stref
województwa dolnośląskiego za 2015 rok w rejonie Gminy Świerzawa przedstawiono w tabeli:
Tabela 6.4 Wykaz stanowisk pomiarowych

7

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2015 ROK – WIOŚ WROCŁAW
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Rys nr 6.8. Stacje pomiarowe na terenie stref województwa dolnośląskiego, wykorzystane w ocenie
za 2015 r.
Na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ bw 2015 roku na stacji pomiarowej w Złotoryi
była przekroczona wartość kryterialna pyłu PM10.
Wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego dal strefy dolnośląskiej za 2015 r.
przedstawiono w tabelach. W zestawieniach dla poszczególnych zanieczyszczeń uwzględniono
wszystkie normowane czasy uśredniania oraz obszary obowiązywania poziomów dopuszczalnych,
docelowych i celów długoterminowych. Zasadniczą część zestawień stanowią kolumny z symbolami
klasy wynikowej dla poszczególnych stref i rodzajów zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono
klasyfikację stref w odniesieniu do poziomów kryterialnych ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi
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Tabela 6.5. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi – 2015 rok
strefa dolnośląska
Kod strefy - PL0204
Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia ludzi
SO2

NO2

CO

C6H6

O3 \1

PM10

PM2.5 \2

Pb

As

Cd

Ni

BaP

A

A

A

A

C

C

C

A

C

A

A

C

Wg klasyfikacji za 2015 r. w strefie dolnośląskiej wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych
dla następujących zanieczyszczeń:
• ozon
• Pył zawieszony PM10
• Pył zawieszony 2,5
• benzo(a)piren),
Klasyfikacja strefy dolnośląskiej w 2015 r. w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych
ustanowionych dla ochrony roślin przedstawia się następująco:
Tabela 6.6. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin – 2015 rok
Lp.

Nazwa strefy

1.

strefa
dolnośląska

Kod strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2
NOx
O3 \1

PL0204

A

A

C

Na podstawie oceny powietrza przeprowadzonej w 2015 r w strefie dolnośląskiej uzyskano
wynikową klasę C w zakresie ozonu (uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem
kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin – 2015 rok)
Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2015 stwierdzono potrzebę
działań naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia
ludzi dla wszystkich czterech stref województwa, w tym dla strefy dolnośląskiej w której znajduje się
Miasto i Gmina Świerzawa w zakresie wskaźników: (PM10, PM2.5, arsen, benzo(a)piren, ozon).
Obszary przekroczeń wartości normatywnych na terenie województwa dolnośląskiego wyznaczono
na podstawie pomiarów oraz wyników modelowania regionalnego jakości powietrza za 2015 rok.
Szczegółowe dane nt. obszarów przekroczeń zamieszczono w załączniku nr 3.
Zasięg obszarów przekroczeń dla poszczególnych substancji zanieczyszczających przedstawiono na
rys zamieszczonych poniżej.
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Rys. nr 6.9. Obszary przekroczeń średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego
PM10 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 r.

Rys. nr 6.10 Obszary przekroczeń rocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu dla kryterium
ochrony zdrowia ludzi na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 r.
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Rys. nr 6.11 Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie
województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2015 rok

Rys.
Rys. nr 6.12.. Obszary przekroczeń rocznego poziomu dopuszczalnego – faza I (25 μg/m3) dla pyłu
py
zawieszonego PM2.5 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi na terenie województwa dolnośląskiego w
2015 r.

60

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

Rys. nr 6.13 Obszary przekroczeń poziomu docelowego ozonu dla kryterium ochrony roślin
(współczynnik AOT 40 – średni z 5 lat) na terenie strefy dolnośląskiej w 2015 r.

6.1.3 Problemy i zagrożenia
Za najpoważniejsze problemy należy uznać niską emisję pochodzącą z ogrzewania mieszkań i ze
spalin samochodowych. Poza tym w gęstej zabudowie i obszarach przemysłowych problemem mogą
być:
sprawność urządzeń spalających paliwa konwencjonalne,
kumulacja emisji niskiej w słabo przewietrzonej zabudowie śródmiejskiej.
Ważnym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja. Zalicza się ją do emisji powierzchniowej. Jest
to emisja z kominów palenisk domowych, gdzie emitor (komin) odprowadzający spaliny znajduje się
na stosunkowo niewielkiej wysokości. Uciążliwość związana z niską emisją jednakże charakteryzuje
się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze
spalaniem węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w gminie ogrzewana jest
nadal paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym, koksem i drewnem. Największe ilości
benzo(a)pirenu uwalnianie są do atmosfery podczas spalania odpadów w indywidualnych
systemach grzewczych. W społeczeństwie widoczna jest nadal niewielka wiedza na temat zagrożeń
z tym związanych, co przekłada się na społeczne przyzwolenie dla tego procederu. Wpływ na stan
czystości powietrza atmosferycznego w gminie ma również emisja liniowa ze źródeł mobilnych
zwłaszcza na terenie zawartej zabudowy miejscowości. Opracowanie oraz wdrożenie założeń Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycje z zakresu stosowania odnawialnych źródeł energii,
termomodernizacje nieruchomości, prowadzenie akcji edukacyjnych) wpłynie pozytywnie na jakość
powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Świerzawa.
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6.1.4 Analiza SWOT - ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości
powietrza atmosferycznego.
Tabela 6.6. Analiza SWOT - ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego
Mocne strony
Słabe strony
Czynniki
wewnętrzne

-

-

w 2015 roku opracowano i uchwalono
plan gospodarki niskoemisyjnej,
systematyczna modernizacja i remonty
nawierzchni dróg gminnych,
systematyczne przeprowadzanie działań
termomodernizacyjnych w obiektach na
terenie miasta.
instalacje OZE na terenie Miasta i Gminy
Świerzawa

-

węgiel kamienny jest jednym z głównych
nośników energii cieplnej,
Brak sieci gazowej
brak (rozbudowy) sieci ciepłowniczej,

Szanse

Zagrożenia
-

Czynniki
zewnętrzne

-

-

-

-

możliwości wsparcia przez państwo i ue
inwestycji związanych z OZE,
termomodernizacją, rozwojem
infrastruktury,
coraz wyższe koszty energii zwiększające
opłacalność działań zmniejszających jej
zużycie,
wymagania UE dotyczące efektywności
energetycznej, redukcji emisji oraz
wzrostu wykorzystania OZE,
rozwój technologii energooszczędnych
oraz ich coraz większa dostępność.

-

osłabienie polityki klimatycznej UE i
brak kompromisu w skali globalnej co do
porozumienia w celu redukcji emisji co2,
utrzymujący się trend wzrostu zużycia
energii,
wysoki koszt inwestycji w OZE,
rosnąca ilość pojazdów na drogach,
emisja z zakładów przemysłowych
zlokalizowanych poza granicami gminy –
oraz emisja napływowa. Lokalizacja
instalacji położonych poza granicami
kraju, których eksploatacja powoduje
wprowadzanie do powietrza tlenku
węgla i innych zanieczyszczeń

Źródło: opracowanie własne

6.2. Hałas
6.2.1. Podstawy oceny klimatu akustycznego w środowisku
Zarządcy dróg, linii kolejowych powinni dokonać oceny akustycznej dla dróg po których przejeżdża
ponad 6 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów
rocznie. Od 1 stycznia 2011 r. ilość ta zmniejsza się do 3 000 000 w przypadku dróg i do 30 000
w przypadku linii kolejowych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego na terenach nie
wymienionych powyżej.
Dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku określone są w tabeli 1 Załącznika do
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).
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6.2.2. Hałas komunikacyjny
Uciążliwość hałasową stanowi głównie hałas komunikacyjny, występujący wzdłuż ciągów
komunikacyjnych - dróg, ulic, szczególnie tras tranzytowych, kolei. Na poziom hałasu drogowego ma
wpływ szereg czynników, przede wszystkim:
natężenie ruchu,
średnia prędkość pojazdów, ich stan techniczny,
płynność ruchu,
udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych,
pochylenie podłużne drogi, łuki,
rodzaj i stan nawierzchni.
Dla hałasów drogowych i kolejowych dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze
dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 – 55 dB. Do czynników
wpływających na obniżenie jakości środowiska akustycznego należy hałas komunikacyjny, związany
głównie z drogami.
Dostępność komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy.

6.2.3. Infrastruktura drogowa i komunikacja

Układ drogowy Gminy Świerzawa składa się z 144,5 km dróg publicznych, w tym:
•

Długość dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Świerzawa – 51 km + drogi
wewnętrzne (rolnicze) – ok. 527km

•

Długość dróg powiatowych na terenie Gminy – ok. 65km

•

Długość dróg wojewódzkich na terenie Gminy – ok. 28,5 km

6.2.4. Hałas przemysłowy
Generalnie systemy lokalizacji nowych inwestycji oraz potrzeba sporządzania ocen oddziaływania na
środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na ograniczenie hałasu pochodzącego z
zakładów przemysłowych. Dla źródeł hałasu tego rodzaju, ze względu na ich niewielkie rozmiary,
istnieją, możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu do środowiska przez stosowanie tłumików
akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian
pomieszczeń, w których znajdują się dane maszyny wytwarzające hałas.
Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu
oddziaływania, wpływają one na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter lokalny. Takie
stacjonarne źródła hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich
najbliższym sąsiedztwie.
Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów.
Na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych ma wpływ: czas pracy
zakładu, instalacje, maszyny i urządzenia wykorzystywane na zewnątrz, organizacja pracy, transport
wewnętrzny, organizacja dostaw i odbiorów, lokalizacja parkingów.
Kontrole pomiaru hałasu przemysłowego na terenach przyległych do zakładów prowadzi WIOŚ
w Wrocławiu.

63

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

6.2.6. Analiza SWOT - zagrożenia hałasem
W tabeli nr 6.8 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem.
Tabela 6.8. Analiza SWOT - zagrożenia hałasem

Czynniki
wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony
• duże natężenie hałasu komunikacyjnego przy
głównych szlakach komunikacyjnych (drogi
wojewódzkie, powiatowe),
• brak środków ochrony przed hałasem na terenie
miasta.
brak właściwych zabezpieczeń akustycznych
źródeł hałasu pracujących na zewnątrz
budynków produkcyjnych (instalacje
wentylacyjno-klimatyzacyjne),
niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian
budynków produkcyjnych,
duża koncentracja zabudowy w centrum miasta
Świerzawa

• modernizacja i remonty nawierzchni
dróg gminnych,
• brak dużych zakładów przemysłowych
emitujących ponadnormatywne
natężenie hałasu,
• duża powierzchnia gruntów
zadrzewionych i zalesionych
(naturalne ekrany akustyczne).

Szanse

Czynniki
zewnętrzne

•
•
•
•
•

Zagrożenia

Rozwój infrastruktury rowerowej,
korzystanie z komunikacji zbiorowej,
wspólne dojazdy do pracy.
produkcja cichszych samochodów nowe technologie redukujące hałas
upowszechnianie idei „ecodrivingu”
zaznaczający się trend odchodzenia
od silników diesla

• wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów
samochodowych,
• brak opracowanych map akustycznych dla
odcinków dróg przebiegających przez teren
gminy.

Źródło: opracowanie własne

6.2.6. Problemy i zagrożenia
Podsumowując można stwierdzić, że głównym źródłem hałasu na terenie Gminy Świerzawa jest
transport drogowy. Hałas przemysłowy praktycznie na terenie Gminy Świerzawa nie występuje,
źródłem hałasu przemysłowego są na terenie Gminy Świerzawa są niewielkie zakłady produkcyjne,
zakłady zajmujące się wydobyciem surowców mineralnych, , zakłady usługowo – warsztatowe, a ich
zakres oddziaływania ogranicza się do ich bezpośredniego otoczenia. Uciążliwości hałasowe
spowodowane są głównie przez emisje hałasu komunikacyjnego. Związane jest to ze wzrostem
natężenia ruchu drogowego. Wzmożony ruch związany jest dodatkowo z przejazdami tranzytowymi.
Jednocześnie wzrost liczby pojazdów uczestniczących w ruchu wiąże się z problemami w płynności
przejazdów.
Na uciążliwości spowodowane hałasem komunikacyjnym wpływa również zły stan techniczny dróg.
Natomiast najczęstszymi przyczynami nadmiernej emisji hałasu z zakładów przemysłowych do
środowiska są:

64

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

brak właściwych zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu pracujących na zewnątrz
budynków produkcyjnych (instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne),
niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian budynków produkcyjnych,
niewłaściwa organizacja działalności produkcyjnej realizowanej z udziałem hałaśliwych
środków technicznych.
6.3. Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego.
Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego, jakimi są: promieniowanie ziemskie
i kosmiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. W wyniku rozwoju techniki
powstały liczne źródła promieniowania związane bezpośrednio z działalnością człowieka, które mogą
powodować wzrost natężenia promieniowania. Zalicza się do nich: obiekty elektroenergetyczne (linie
i stacje energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie), obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze
radiowe i telewizyjne) oraz urządzenia łączności osobistej (stacje bazowe telefonii komórkowej).
Z punktu widzenia ochrony środowiska największe znaczenie mają urządzenia związane z przesyłem
radiowym danych i głosu oraz linie energetyczne.
Promieniowanie elektromagnetyczne dzielimy na jonizujące i niejonizujące. Podział ten wynika
z ograniczonej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. Granica ta wynosi około
1015 Hz.
Promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące zawiera się w zakresie częstotliwości powyżej tej
granicy i jego oddziaływanie powoduje uszkodzenie organów wewnętrznych i zmiany DNA.
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące jest to promieniowanie, którego energia
oddziałując na każde ciało materialne (w tym także na organizmy żywe), nie powoduje w nim procesu
jonizacji i zawiera się poniżej granicy 1015 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia
człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale
o bardzo niskiej częstotliwości VLF i ekstremalnie niskiej częstotliwości ELF.
Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy,
w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych,
stacji
nadawczych,
urządzeń
energetycznych,
telekomunikacyjnych,
radiolokacyjnych
i radionawigacyjnych.
Odpowiednio do coraz niższej częstotliwości podzakresów promieniowania niejonizującego energia
promieniowania elektromagnetycznego jest coraz niższa, ale jednocześnie wiedza o oddziaływaniu na
materię żywą jest coraz mniejsza. Człowiek w swym rozwoju nie był eksponowany na
promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu ELF, VLF, radiofal i mikrofal. Są to
więc zakresy, w których źródła są budowane przez człowieka i to zaledwie od około stu lat.
Trzy podzakresy: pole stałe DC, podczerwień i światło widzialne, są dla człowieka zakresami
naturalnymi.

6.3.1. Elektroenergetyka
Powszechność użytkowania energii elektrycznej wymusza budowanie sieci elektroenergetycznej na
całym terenie zagospodarowanym przez ludzi i w zależności od ich potrzeb. Infrastruktura
energetyczna jest podzielona na sieć przesyłową, zasilającą i rozdzielczą.
Sieć elektroenergetyczna gminy jest dobrze rozwinięta. Wymaga ona jednak we fragmentach - w celu
poprawy jakości i niezawodności zasilania - rozbudowy i modernizacji.
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Sieć elektroenergetyczna Gminy Świerzawa jest dobrze rozwinięta. Istniejący system
energoelektryczny opiera się na działalności Tauron Dystrybucja SA Oddział Jelenia Góra – Operator
Systemu Dystrybucyjnego Tauron Ekoenergia sp. z o.o. – producent energii elektrycznej
System energetyczny Gminy Świerzawa znajduje się w dobrym stanie technicznym – sieć
energetyczna jest w pełni zmodernizowana. Gmina zasilana jest lninią 110 kV i napięciem średnim
o wartości 15 kV doprowadzonym liniami magistralnymi ze stacji redukcyjnych 110/15 kV. Sieć linii
napowietrznych 15 kV jest dość znacznie rozbudowana i poprzez liczne rozgałęzienia dostarcza
napięcie do stacji transformatorowych. Zasilanie odbiorców lokalnych odbywa się ze stacji
transformatorowych średniego na niskie napięcie, które są źródłem mocy dla sieci konsumpcyjnej i
oświetleniowej niskiego napięcia. Stacje transformatorowe są przeważnie w wykonaniu
napowietrznym, słupowe, z transformatorami o mocach do 600 kVA. Ilość urządzeń
transformatorowych i długość sieci SN i NN pokrywają zapotrzebowanie odbiorców indywidualnych,
małych i średnich przedsiębiorstw. Modernizacja sieci średniego i niskiego napięcia jest realizowana
na bieżąco według potrzeb wynikających z podłączenia nowych odbiorców. Suma zainstalowanej
mocy transformatorowej na terenie gminy wynosi ok. 5200 kVA.

6.3.2. Sieć telefonii komórkowej
Stacje bazowe są podstawowym elementem struktury sieci komórkowej. Stanowią one urządzenie
nadawczo – odbiorcze, łączące sieć telefonii komórkowej z telefonami komórkowymi. Konfiguracja
systemu antenowego stacji bazowej nie może spowodować wystąpienia elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego o poziomach przekraczających poziom dopuszczalny (w rejonach
dostępnych dla ludzi) określony w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. Na terenie gminy
zlokalizowane są 3 stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej – Świerzawa na przekaźniku
telewizyjnym, w Gozdnie oraz w Nowym Kościele.

6.3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie Gminy Świerzawa
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonał w 2015 r. pomiary poziomów
pól elektromagnetycznych zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645).
Pomiary były wykonywane dwoma miernikami do pomiaru pola elektromagnetycznego:
1. PMM 8053A z sondą EP 300 mierzącą w zakresie częstotliwości 0,001-3 GHz,
2. NARDA z sondą EF 0391 mierzącą w zakresie częstotliwości 0,001-3 GHz.
Badania te były prowadzone:
1. w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.,
2. w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys.,
3. na terenach wiejskich.
Badania przeprowadzono w 45 pionach kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych w Wałbrzychu,
Legnicy, Głogowie oraz w 11 powiatach (bolesławieckim, dzierżoniowskim, kłodzkim, legnickim,
lubińskim, świdnickim, lwówecki, lubańskim, oleśnickim, średzkim, złotoryjskim). Przy planowaniu
prac badawczych uwzględniono tereny o wysokiej gęstości zaludnienia bądź tereny przeznaczone pod
zabudowę mieszkaniową. Do badań wytypowano tereny w strefie oddziaływania stacji bazowych
telefonii komórkowej, ze względu na fakt, że sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się dla instalacji wytwarzających pola
elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, a stacje te są obecnie
najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. Na podstawie tych

66

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

badań przeprowadzono identyfikację terenów, na których możliwe są przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych. Poniżej na rysunku przedstawiono lokalizację punktów
monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych

Rys. nr 6.14 Punkty pomiarowe monitoringu PEM na terenie województwa dolnośląskiego
Badania natężeń pól elektromagnetycznych prowadzone są w stałej sieci punktów w cyklach
trzyletnich. Wszystkie przebadane w 2015 r. piony pomiarowe były badane w latach 2011-2012.
Porównując wyniki tych badań z badaniami przeprowadzonymi w latach poprzednich zauważono, że
na terenach dużych miast obliczona średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń
pól elektromagnetycznych kształtuje się na nieco wyższym poziomie (do ok. 1,32 V/m) niż na
terenach małych miast i terenów wiejskich (większość pomiarów to wartości poniżej granicy
oznaczalności sondy pomiarowej). Wynika to z faktu, że poziom pól elektromagnetycznych
w środowisku jest zależny od gęstości infrastruktury nadawczej oraz liczby rozmów prowadzonych
jednocześnie przez abonentów sieci komórkowych. Podobnie jak w latach 2011-2012 stwierdzone
w 2015 r. wartości natężeń pola elektromagnetycznego były znacznie niższe od wartości
dopuszczalnej.
Podkreślić należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pola elektromagnetyczne
o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i to na
wysokości ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się
w miastach, pola o wartościach wyższych od dopuszczalnych nie występują dalej niż 25 metrów od
anten na wysokości zainstalowania tych anten.
WIOŚ we Wrocławiu, zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska, corocznie aktualizuje
rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych i przedstawia go na swojej stronie internetowej
www.wroclaw.pios.gov.pl.
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Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
- utrzymanie poziomów pół elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na
tych poziomach
- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są
one dotrzymane.
Wokół źródeł pól elektromagnetycznych tworzy się w razie potrzeby obszary ograniczonego
użytkowania. Aby ograniczyć uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego koniecznym jest
podejmowanie niezbędnych działań polegających na: analizie wpływu na środowisko nowych
obiektów emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę) oraz zobowiązywaniu
inwestorów do pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego w otoczeniu stacji i uwzględniania kierunków radiolinii przy
ewentualnym lokalizowaniu nowych obiektów związanych z przebywaniem ludzi.
Poniżej przedstawiono wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych
w woj. Dolnośląskim w 2015 r. w punktach zlokalizowanych w otoczeniu Gminy Świerzawa.
Tabela 6.10. wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w woj.
Dolnośląskim w 2015 r. w punktach zlokalizowanych w otoczeniu Gminy Świerzawa.
Lokalizacja punktów
pomiarowych
Syców
ul. Kaliska

Lwówek Śląski
ul. Oświęcimska 22
Świebodzice
ul. 3-go maja 1
Twardogóra
ul. Ogrodowa
Złotoryja
Pielgrzymka

Data pomiaru

Wartość średnia
[V/m]

Data pomiaru

Wartość średnia
[V/m]

23.11.2012

<0,20

25.03.2015

<0,3

26.08.2011

0,41

13.05.2015

<0,21

31.08.2011

0,18

29.05.2015

<0,21

19.10.2012

<0,20

17.07.2015

<0,3

2013

0,41
2015

0

6.3.4. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne na terenie Gminy Świerzawa

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego realizowany przez WIOŚ w 2015 r. na terenie
województwa dolnośląskiego wykazał, że w żadnym z opomiarowanych punktów nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnych norm. Poza pomiarami, w ramach monitoringu prowadzono bazę
źródeł pól elektromagnetycznych (łącznie z pomiarami wokół nich, które zostały wykonane przez
zarządzających i jednostki kontrolujące), znajdujących się na terenie województwa
dolnoślaskiego, mogących wpływać negatywnie na środowisko. W żadnym przypadku pomiary
nie wykazały przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludności, czy też przeznaczonych pod
zabudowę mieszkaniową. Mimo przebiegu wielu linii wysokiego napięcia.
Dzięki uwzględnianiu w MPZP
oddziaływania pól elektromagnetycznych i zachowania
bezpiecznych odległości zabudowy mieszkaniowej od linii wn nie występują bezpośrednie
zagrożenia dla mieszkańców gminy w tym zakresie. Analiza wyników pomiarów wykazała, że
występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów
dopuszczalnych.
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W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne.
Tabela 6.10. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne

Czynniki
wewnętrzne

Mocne strony
-

Czynniki
zewnętrzne

-

Słabe strony

wyniki pomiarów promieniowania
elektromagnetycznego
przeprowadzonych na terenie powiatu
złotoryjskiego przeprowadzone przez
WIOŚ, wykazały wynik znacznie poniżej
dopuszczalnej normy,
uwzględnianie w MPZP oddziaływania
pól elektromagnetycznych.

obecność na terenie gminy linii
elektroenergetycznych wn
- obecność na terenie gminy nadajników
telefonii komórkowej (stacji bazowych).
-

Szanse

Zagrożenia

- obowiązkowy monitoring PEM w ramach
państwowego monitoringu środowiska.

- rozpowszechnienie i rozwój telefonii
komórkowej oraz innych technologii
emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne np. WiFi.

Źródło: opracowanie własne

6.4. Gospodarowanie wodami
6.4.1. Zasoby wód powierzchniowych
Przez obszar gminy Świerzawa przebiega dział wodny trzeciego rzędu pomiędzy dorzeczami Bobru
i Kaczawy. Przebiega on na krótkim odcinku w zachodniej części gminy pomiędzy Babińcem (486 m)
w Grzbiecie Północnym Gór Kaczawskich a Mniszkiem (460 m) na Wysoczyźnie Ostrzycy. Oddziela on
niewielki fragment gminy odwadniany przez potok Wierzbnik do Bobru, od pozostałej części gminy
leżącej w zlewni Kaczawy, największej rzeki na tym terenie. Na terenie gminy Świerzawa nie ma
naturalnych zbiorników wody. Sztuczne akweny wodne to niewielkie stawy (Świerzawa, Podgórki,
Nowy Kościół, Dobków, Sokołowiec, Rzeszówek) oraz zbiorniki powstałe w nieczynnych wyrobiskach
żwirowni, piaskowni, kamieniołomów (Jeziorna) i retencyjne, ppoż. (Świerzawa).
Kaczawa
Kaczawa jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Źródła rzeki znajdują się w Górach Kaczawskich.
Rzeka o całkowitej długości 83,9 km zbiera wody z obszaru 2261,3 km2. Jej główne dopływy to:
Czarna Woda, Skora, Nysa Szalona i Wierzbiak. Na rzece Kaczawie, w miejscowości Smokowice,
znajduje się ujęcie wody pitnej dla gminy Legnicy. W górnym biegu rzeka przepływa przez obszary
rolnicze, w środkowym i dolnym przez obszary o charakterze przemysłowo-rolniczym, przez co
narażona jest na obszarowe spływy zanieczyszczeń z terenów wiejskiej zabudowy mieszkalnogospodarczej oraz pól uprawnych.8

8
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6.4.1.1 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku wód
silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów biologicznych,
charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz na podstawie
elementów wspierających – hydromorfologicznych i fizykochemicznych.
Elementy biologiczne
W ramach monitoringu diagnostycznego badaniami objęto min. następujące elementy biologiczne:
fitobentos, makrofity i bezkręgowce bentosowe. W programie monitoringu operacyjnego głównym
badanym elementem biologicznym był fitobentos lub fitoplankton. W wybranych jednolitych
częściach wód rzecznych uwzględniono badania ichtiofauny (w rzekach na terenie gminy brano pod
uwagę wskaźnik ichtiologiczny EFI+PL. Klasyfikacja elementów biologicznych jednolitych części wód
rzecznych na terenie Gminy Świerzawawykazała stan dobry i bardzo dobry.
Elementy hydromorfologiczne
Elementy hydromorfologiczne to m.in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz charakter
podłoża, czyli pewne elementy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów
żywych. W jednolitych częściach wód, które na podstawie przeglądu warunków
hydromorfologicznych zostały wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione elementom
hydromorfologicznym nadano II klasę. Elementom hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych
częściach wód nadano I klasę (bardzo dobry stan ekologiczny).
Elementy fizykochemiczne
Do elementów fizykochemicznych zalicza się wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód, warunki
tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz wskaźniki
chemiczne z grup syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych.
Stan i potencjał ekologiczny
Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych naturalnych i silnie zmienionych częściach wód
rzecznych została sporządzona na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych,
fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie
sposobu klasyfikacji
jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011), klasyfikując stan ekologiczny (lub
potencjał ekologiczny dla części wód silnie zmienionych) należy uwzględnić jednocześnie wymagania
dodatkowe dla każdego z obszarów chronionych, jeśli są ustalone w odrębnych przepisach.
W przypadku, gdy jednolita część występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że jest
w dobrym lub bardzo dobrym stanie (lub potencjale ekologicznym), jeśli spełnione są jednocześnie
wszystkie warunki określone dla tych obszarów chronionych.
Na podstawie wyników badań uzyskanych w latach 2011 - 2015 sporządzona została klasyfikacja
stanu ekologicznego i stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód.
W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ocenę stanu
wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego. Stan wód rzeki Kaczawy min.
w punkcie na terenie poniżej miasta Świerzawa przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 3. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego oraz ocena stanu JCWP województwa dolnośląskiego za 2015 r.
Źródło: WIOŚ Wrocław 2015

Nazwa
ocenianej jcw

Kaczawa od
źródła do
Kamiennika

Kod ocenianej
jcw

Klasa
elementów
fizykochemiczn
Nazwa
Kod
Klasa elementów
ych reprezentatyw
reprezentatywneg
fizykochemicznyc
o punktu
nego punktu
specyficzne
h (grupa 3.1 pomiarowopomiarowo- zanieczyszczeni
kontrolnego
3.5)
a syntetyczne i
kontrolnego
niesyntetyczne
(3.6)

PLRW6000713819
PL02S1401_314
2

Kaczawa od
źródła do
Kamiennika

PLRW6000713819

Kaczawa od
Kamiennika do
Nysy Szalonej

PLRW6000913839

PL02S1401_130
0

PL02S1401_130
1

Kaczawa – m.
Wojcieszów Górny

Kaczawa –
powyżej
Świerzawy
Kaczawa - most
powyżej Krotoszyc

III

I

III

i

III

i

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN

Klasa
Klasa
elementów elementów
biologicznyc hydromorfolo
h
gicznych

UMIARKOWANY

ZŁY

III

I

UMIARKOWANY

ZŁY

III

I

UMIARKOWANY

ZŁY

III

I

OBJAŚNIENIA:
Klasa elementów biologicznych
stan ekologiczny
I
II
III
IV

stan bdb / potencjał
maks.
stan db / potencjał db
stan / potencjał
umiarkowany
stan / potencjał słaby

potencjał ekologiczny (jcw sztuczne)

potencjał ekologiczny (jcw silnie
zmienione)

I

I

II

II

III

III

IV

IV
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stan / potencjał zły

V
Klasa elementów hydromorfologicznych

stan ekologiczny
I
II

potencjał ekologiczny (jcw sztuczne)
stan bdb / potencjał
I
maks.
II
stan db / potencjał db
Klasa elementów fizykochemicznych (3.1-3.6)

stan ekologiczny
I
II
PSD

V
potencjał ekologiczny (jcw silnie
zmienione)
I
II

potencjał ekologiczny (jcw sztuczne)

potencjał ekologiczny (jcw silnie
zmienione)

I

I

II

II

PPD

PPD

stan bdb / potencjał
maks.
stan db / potencjał db
poniżej stanu / potencjału
dobrego

stan / potencjał ekologiczny
stan ekologiczny
BARDZO DOBRY
DOBRY
UMIARKOWANY
SŁABY
ZŁY
DOBRY

potencjał ekologiczny (jcw silnie
zmienione)

MAKSYMALNY

MAKSYMALNY

DOBRY

DOBRY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

SŁABY

SŁABY

ZŁY

ZŁY

stan bdb / potencjał
maks.
stan db / potencjał db
stan / potencjał
umiarkowany
stan / potencjał słaby
stan / potencjał zły
stan chemiczny
stan dobry

PSD_sr
PSD_max

potencjał ekologiczny (jcw sztuczne)

przekroczone stężenia średnioroczne
poniżej stanu dobrego

PSD

przekroczone stężenia maksymalne
przekroczone stężenia średnioroczne i
maksymalne

stan
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stan dobry
stan zły

Tabela 6. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych dla wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia na
terenie województwa dolno-śląskiego za lata 2010-2015.

Nazwa
ocenianej jcw

Kaczawa od
źródła do
Kamiennika

Nazwa punktu

Ujęcie

Kaczawa
m.Wojcieszów

Belczak

Parametry
Parametry
fizykochemiczn mikrobiologicz
e w 2015 roku ni w 2015 roku

A1

A3
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2015

2014

2013

2012

2011

2010

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

NIEI
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6.4.1.2. Zasoby wód podziemnych

Najbardziej rozpowszechnionym podtypem wód pokrywowych są wody zalegające w zwietrzelinach.
Stanowią one pierwsze ogniwo infiltracyjnego krążenia wody. W szczególności przyjmują bowiem
wody opadowe, wody osadów atmosferycznych oraz pochodzące z topnienia pokrywy śnieżnej.
Cechuje je przewodnictwo typu porowego, ze zmiennym udziałem przestrzeni makroporowych. Ich
przepuszczalność jest silnie zróżnicowana, zarówno wzdłuż powierzchni stokowych, jak też w głąb
profilu pionowego. Pokrywy blokowe i rumoszowe, zajmujące zwykle wyższe pozycje stokowe,
cechuje bardzo znaczna przepuszczalność. Warunkuje ona nawet istnienie podpowierzchniowych,
turbulentnych przepływów strumieniowych. W obrębie zwietrzelin gruzowo - gliniastych i gliniasto –
gruzowych przepuszczalność jest na ogół dobra w warstwach przypowierzchniowych. Głębiej,
zwłaszcza poniżej strefy ukorzenienia drzew, obniża się zazwyczaj wyraźnie. W przypadku
występowania w spągu tych zwietrzelin warstw kaszy granitowej lub regolitu, spadek
przepuszczalności osiąga zwykle znaczne rozmiary. Cechą typową jest wyraźnie wyższa
przepuszczalność pokryw zwietrzelinowych porośniętych lasem, niż zadarnionych.
Drugim podtypem wód pokrywowych są wody aluwialne. Ich występowanie ograniczone jest do stref
dolin i większych strumieni. Występujący w ich środkowych odcinkach materiał aluwialny, który
składa się głównie z przemytych kamieni i żwirów, częściowo uszczelnionych materiałem
drobniejszym stanowi dobry poziom wodnośny. Wody występują tu raczej na niewielkich
głębokościach i w związku z tym znajdują się one przeważnie w hydraulicznym związku z wodami
cieku. Tempo ich przemieszczania jest przeważnie wyższe niż wód w zwietrzelinach.
Wody podziemne na terenie
Gminy Świerzawa występować mogą zarówno w utworach
pokrywowych, jak również w obrębie uszczelnionego podłoża krystalicznego. W utworach
krystalicznych wody podziemne występują zazwyczaj na głębokości od kilkunastu do kilkudziesięciu
metrów. Płytsze tworzą zazwyczaj zwierciadło typu swobodnego, natomiast występujące głębiej –
zwierciadło typu naporowego.
Wody porowe użytkowych poziomów czwartorzędowych występują przede wszystkim w obrębie
dolin, gdzie zalegają na głębokości od kilku do kilkunastu metrów. Zazwyczaj formują one zwierciadło
typu swobodnego i zasilane są infiltracyjnie. Wody te gromadzą się w żwirach gliniastych oraz
utworach kumulacyjnych dolin.
Wody podziemne podstawowego poziomu wodonośnego w zlewni Kamiennej (zwłaszcza
w źródliskowych jej partiach) występują w większości w zbiornikach odkrytych, słabo izolowanych od
powierzchni, co sprawia, że są one podatne na zanieczyszczenia.
Część płytko występujących wód podziemnych cechuje znaczna zmienność sezonowa lub pomiędzy
poszczególnymi latami. Względem podziału na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) Gmina
Świerzawa znajduje się w granicach JCWPd 90 i 91 wg starego podziału przedstawionego w
monografii „Hydrogeologia regionalna Polski” (2007) pod redakcją B. Paczyńskiego i A. Sadurskiego w
rozdziale pt. „Regionalizacja wód podziemnych Polski w świetle przepisów Unii Europejskiej” (Z.
Nowicki, A. Sadurski str. 95 - 106).
JCWPd zostały wyznaczone z uwzględnieniem typów i rozciągłości poziomów wodonośnych, związku
wód podziemnych z ekosystemami lądowymi i wodami powierzchniowymi, możliwością poboru wód
oraz w nawiązaniu do charakteru i zasięgu antropogenicznego przekształcenia chemizmu i dynamiki
wód podziemnych.
JCWPd: 90
•
•
•

Kod JCWPd PLGW631090
Dorzecze Odra
Ocena stanu chemicznego JCWPd 90 dobry
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ocena ryzyka wg planów gospodarowania wodami nie : Zakwalifikowanie do oceny stanu wg
danych z 2013r. nie

Poniżej podano pozostałe parametry JCWPd: 90
• Powierzchnia: 2 795 km2
• Region: Środkowej Odry
• Województwo: lubuskie, dolnośląskie
• Powiaty: żarski, żagański , zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, legnicki, złotoryjski,
jaworski, jeleniogórski, miasto Jelenia Góra (na prawach powiatu), kamiennogórski, świdnicki,
wałbrzyski (D)
• Głębokość występowania wód słodkich: szacunkowo 200-400 m; częstsze płytsze strefy
mieszania się wód słodkich i mineralnych
JCWPd: 91
• Kod JCWPd PLGW631091
•
•
•

Dorzecze Odra
Ocena stanu chemicznego JCWPd 91 dobry
ocena ryzyka wg planów gospodarowania wodami nie : Zakwalifikowanie do oceny stanu wg
danych z 2013r. nie

Na przeważającej części obszaru w utworach czwartorzędu stwierdzono jeden poziom wodonośny.
W utworach kredy występuje jeden do dwóch poziomów wodonośnych. Pojedynczy poziom
wodonośny utworów triasu (wapień muszlowy) występuje na części obszaru JCWPd 91 i z
reguły nie posiada łączności z poziomem permskim (cechsztyński wapień podstawowy).
Q - wody porowe w utworach piaszczystych
Cr - wody porowo-szczelinowe w utworach piaskowcowych
T – wody szczelinowo - krasowe w utworach węglanowych
P - wody szczelinowo-krasowe w utworach węglanowych
Cecha szczególna JCWPd (ilościowa, chemiczna): w niektórych obszarach występowania w podłożu
utworów cechsztynu (okolice Wartowic i Iwin) stwierdzono wody o znacznej mineralizacji (2 – 16
g/dm3) typu siarczanowo – wapniowo – sodowego, bardzo twarde (do 80 ° n). Mże to być wynik
kontaktu wód podziemnych z siarczkową mineralizacją polimetaliczną w wyrobiskach nieczynnej
kopalni miedzi „Konrad” w Iwinach.
GZWP występujące w obrębie JCWPd (symbol i numer): GZWP 315 – Zbiornik Chocianów - Gozdnica
(Q SK ), GZWP 317 – Niecka północno sudecka /=zewnątrz sudecka/ (K)

Poniżej na rysunku przedstawiono obszar występowania JCWPd 90 i 91:
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Rys. nr 6.15 Lokalizacja JCWPd 90 i 91.
Monitoring diagnostyczny wód podziemnych przeprowadzony przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizowany był na terenie Gminy Mirsk w Krobicy. Ostatnie
dostępne dane dot. badania jakości wody wykazały w 2013 roku I klasę.
6.4.1.3. Jakość wód podziemnych
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi
potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. System obserwacji monitoringowych obejmuje
zwykłe (słodkie) wody podziemne, których zawartość substancji rozpuszczonych (mineralizacja) nie
przekracza 1000 mg/l. Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy
Instytut Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną
zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach
regionalnych, w zakresie elementów fizykochemicznych, wykonywane są przez wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie
informacji o ilości i stanie chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja
zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności
podejmowanych działań ochronnych ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na
potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.
Wyniki badań ocenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. (Dz.
U. nr 143 poz. 896) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych.
Klasyfikacja obejmuje pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:
klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:
- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów
zachodzących w warstwie wodonośnej,
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żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
klasa II – wody dobrej jakości:
- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne
- wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem Żelaza i manganu, nie przekraczają wartości
dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
klasa III – wody zadowalającej jakości:
- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub
słabego oddziaływania antropogenicznego,
- mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości:
- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz
słabego oddziaływania antropogenicznego,
- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
klasa V – wody złej jakości:
- wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne,
- woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co
najmniej „dobry”. Stan ilościowy oraz stan chemiczny wg „Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry” dla JCWPd nr 90 i 91 określono jako dobry.
Poniżej przedstawiono główne cele środowiskowe dla wód podziemnych zgodnie z Ramową
Dyrektywą Wodną - art. 4:
•
zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami
wymienionymi w RDW),
•
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,
•
wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. W
2015 roku monitoring wód podziemnych był prowadzony na terenie całego województwa. W profilu
hydrogeologicznym województwa dolnośląskiego występują piętra wodonośne w utworach
czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy, triasu, permu, karbonu oraz w paleozoicznych skałach
krystalicznych. Ze względu na bardzo urozmaiconą budowę geologiczną oraz zróżnicowanie
litologiczne poszczególnych kompleksów stratygraficznych wody podziemne znajdujące się w różnych
ośrodkach charakteryzują się zmienną jakością oraz są w różnych stopniach wykorzystywane.
Do określenia jakości wód brano pod uwagę punkty monitoringu diagnostycznego WIOŚ we
Wrocławiu z uwagi na szerokie spektrum badań laboratoryjnych.
Piętro wodonośne czwartorzędu
Piętro wodonośne czwartorzędu stanowi główny i najbardziej rozpowszechniony zbiornik wód
podziemnych województwa dolnośląskiego.
W regionie sudeckim można wyróżnić trzy rodzaje występowania wodonośnego czwartorzędu:
• doliny kopalne związane z systemem staroplejstoceńskiej sieci rzecznej. Do najzasobniejszych
odcinków tych dolin należą: kopalna dolina Nysy Kłodzkiej w zachodniej części Kłodzka,
kopalna struktura w dolinie Bobru między Kamienną Górą a Marciszowem i Świdnikiem,
kopalna dolina Bobru biegnąca przez północną część Jeleniej Góry, kopalna dolina Kwisy i Olzy
w rejonie Gryfowa Śląskiego i Ubocza.
-

77

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

•

doliny rzeczne związane z systemem młodoplejstoceńskiej sieci rzecznej po okres
współczesny. Szczególne znaczenie mają tutaj doliny większych rzek sudeckich: Nysy
Kłodzkiej, Kaczawy, Bobru, Kwisy i Nysy Kłodzkiej.
• obszary wysoczyznowe – utworami wodonośnymi są tu osady wodnolodowcowe
o charakterze pokrywowym lub międzymorenowym. Taki typ dominuje w zachodniej części
obszaru sudeckiego.
Piętro wodonośne trzeciorzędu
W regionie sudeckim trzeciorzędowe piętro wodonośne tworzą głównie osady miocenu oraz
w mniejszym stopniu pliocenu. Rozprzestrzenienie tego piętra jest ograniczone do zachodniej
i północno-zachodniej części obszaru sudeckiego. W obrębie omawianego piętra, charakteryzującego
się porowym rodzajem krążenia wód, można wyróżnić zwykle od jednego do czterech poziomów
wodonośnych. Dominującym typem skał są piaski średnio- i drobnoziarniste z domieszką frakcji ilastej
i pylastej. Zwierciadło wody znajduje się pod ciśnieniem.
Piętro wodonośne kredy
W regionie sudeckim wodonośne utwory kredy występują w obrębie depresji północno sudeckiej
i śródsudeckiej. Wody tego poziomu są często głównym i zarazem pierwszym poziomem
wodonośnym.
Piętro wodonośne w utworach starszych od kredy i w skałach krystalicznych
W regionie sudeckim wodonośne utwory triasu występują w obrębie depresji północnosudeckiej
i śródsudeckiej. Dotychczasowe badania wykazały, że trias nie stanowi pojemnego zbiornika wód
podziemnych. W regionie wrocławskim praktyczne znaczenie ma tylko poziom wodonośny wapienia
muszlowego.
W regionie sudeckim wodonośne utwory permu występują w obrębie depresji północnosudeckiej
i śródsudeckiej. Utwory permskie można traktować jako wodonośce szczelinowe, półprzepuszczalne.
W obrębie niecki śródsudeckiej utwory permskie mają większą pojemność, co uwidocznia się w
postaci większych wydajności eksploatacyjnych otworów (rzędu kilkanaście metrów sześciennych na
godzinę). Piętro wodonośne karbonu ogranicza się do regionu sudeckiego, a konkretnie do obszaru
depresji śródsudeckiej, i jest słabo rozpoznane. Wyjątek stanowi niecka wałbrzyska, gdzie jest ono
zbadane lepiej. Zwierciadło wód szczelinowych piętra karbońskiego ma charakter swobodny
i kształtuje się na głębokości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Należy również zaznaczyć, że na
znacznych obszarach w okolicy Wałbrzycha oraz Nowej Rudy pierwotne warunki hydrogeologiczne
zostały w dużej mierze zaburzone przez odwadnianie rejonu tamtejszych kopalń węgla kamiennego.
W regionie sudeckim rozpoznanie hydrogeologiczne skał krystalicznych jest bardzo słabe. Występuje
tam poziom wód w spękanych i szczelinowych utworach krystalicznych oraz zasilający je okresowo
przypowierzchniowy poziom rumoszowy. Oba te poziomy różnią się zasadniczo rodzajem krążenia: w
pierwszym przypadku jest to przepływ szczelinowy (sporadycznie zintensyfikowany procesami
krasowymi), a w drugim – przepływ porowy.
Wodonośce szczelinowe krystaliniku sudeckiego zaliczyć należy do skał słabo przepuszczalnych
z zaznaczającymi się lokalnie strefami średnio- i dobrze przepuszczalnymi. Zwierciadło wód
podziemnych w wodonoścach krystalicznych. Poniżej na mapie przedstawiono wyniki oceny jakości
wód podziemnych.
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Rys nr 6.16 Wyniki oceny jakości wód podziemnych.
jakość wód podziemnych w punktach Krobica i Stara Kamienica zlokalizowanych najbliżej Gminy
Świerzawa w 2015 r była dobra od I do III klasy.

6.4.2.2 Źródła przeobrażeń wód podziemnych
Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji.
Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące wpływające na ich jakość i zasobność.
Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na
terenie miasta można wyliczyć:
- transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne (możliwość przedostawania się związków
ropopochodnych, zwiększony ruch samochodów, większe stężenia zanieczyszczeń
pochodzących ze źródeł komunikacyjnych w glebie), obszary magazynowo - składowe;
- atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem (z uwagi na
słabe uprzemysłowienie, zanieczyszczenia atmosferyczne mają charakter drugorzędny i są
związane z napływem zanieczyszczeń z innych części województwa oraz województw
ościennych);
- naturalne (na skutek zalania przez powódź lub nawalne deszcze i miejsc składowania
substancji niebezpiecznych).
6.4.3. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia wód i ziemi, powodowanego rozbudową
sieci wodociągowej, modernizacją stacji uzdatniania wód oraz odprowadzaniem ścieków, przeciwnie
– ich realizacja powinna spowodować uzyskanie oczekiwanych standardów ilości i jakości wód
powierzchniowych i podziemnych obszaru. Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony
wód będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które
mają mniejszą skalę, wagę, występują raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej. Na etapie realizacji
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POŚ przeanalizowane zatem powinny zostać środowiskowe oddziaływania następujących
konkretnych przedsięwzięć:
1) budowa kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej , zgodnie z planami inwestycyjnymi
w celu uzbrojenia nowo powstających budynków
2) sukcesywna budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla nowo budowanych
budynków
3) modernizacja oczyszczalni ścieków
Przedsięwzięcia te są niewątpliwie proekologiczne i służą ochronie zasobów wód. Na etapie budowy
negatywnie mogą oddziaływać w następujący
sposób:
- naruszenie powierzchni ziemi,
- zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu
samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze),
- wytwarzanie odpadów budowlanych
- emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych.
Budowa przyłączy wodociągowych pozwala na ograniczenie korzystania ludności Gminy z własnych
kopanych studni, co powinno ograniczyć ponadnormatywny pobór wód podziemnych z własnych
ujęć. Woda w SUW jest odpowiednio uzdatniana i przygotowywana do spożycia. Natomiast wody
pobierane z prywatnych studni nie są badane, a często ich jakość nie powinna pozwalać na ich
spożywanie (lokalizacja w pobliżu nieszczelnych zbiorników bezodpływowych).
Budowa przyłączy kanalizacji również wpłynie przede wszystkim pozytywnie na środowisko Gminy
Świerzawa. Wyeliminuje to przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych do gruntu lub z niewłaściwie eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. W ten
sposób zmniejszy się zagrożenie mikrobiologiczne i eutrofizacji.
Ograniczy to także rozproszone zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych. Modernizacje sieci są
konieczne ze względu na wyeksploatowanie rur, mimo mogących wówczas zaistnieć negatywnych
oddziaływań na środowisko, szczególnie gruntowo – wodne, będzie to prowadzić do stałego
polepszania się tych zasobów środowiska.
Budowa kanalizacji deszczowej będzie miała na celu jeszcze większe oczyszczanie wód
odprowadzanych do danego odbiornika. Ścieki deszczowe zawierają bardzo wiele toksycznych,
chemicznych substancji, które powinny zostać w sposób szczególny oczyszczany.
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwe, problematyczne aspekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej.
Poprzez zrzut coraz większej ilości oczyszczanych wód do rzek możliwe są zmiany w jej przepływie
oraz chemizmie.
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę
aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu
Cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Świerzawa są następujące :
• Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i silnie zmienionych części
wód, których stan określono jako zły, celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego.
• Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i silnie zmienionych części
wód, których stan określono jako dobry, celem środowiskowym będzie utrzymanie co
najmniej dobrego stanu ekologicznego. Ponadto, w celu utrzymania dobrego stanu
ekologicznego konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu
chemicznego.
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Cele środowiskowe dla w/w wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na
mocy art. 4 RDW jest:
Dla naturalnych zmienionych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.
Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego.
Inwestycje planowane w przedmiotowym Programie ochrony Środowiska nie wpłyną negatywnie
na cele środowiskowe przyjęte dla wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Świerzawa.

6.4.4. Wpływ na wody podziemne
Cele środowiskowe i zasady ochrony wód określa art. 38 ustawy „Prawo wodne” z dnia 18.07.2001
(Dz.U. 2015 poz. 469 z późn.zm.). Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt
i roślin podlegają ochronie. Celem ich ochrony jest utrzymanie oraz poprawa ich jakości oraz
biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Cele powinny być
osiągane poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodnośrodowiskowym kraju.
Działania te w szczególności powinny polegać na stopniowej redukcji i w konsekwencji eliminacji
zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska wodnego. W obu przypadkach wskazano na konieczność
utrzymania co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. W „Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”, na podstawie art. 4 RDW (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania
w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna), określone zostały cele środowiskowe
dla wód powierzchniowych, obszarów chronionych oraz wód podziemnych. Zgodnie z zapisami w/w
dokumentu, dla naturalnych części wód celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej
dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych oraz sztucznych części wód - co
najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Dla wód podziemnych określono następujące główne
cele środowiskowe:
• zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych,
• zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych,
• zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,
• wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka.
Większość inwestycji zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzawa” nie będzie
powodować negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe i nie będzie
wpływać negatywnie na założone cele środowiskowe dla tych wód. Działania dotyczące rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą negatywnych
skutków.
W odniesieniu do art.81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zapisów
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” należy stwierdzić, że planowane
w ramach POŚ inwestycje nie będą wywierać negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych.
Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do Stef ochronnych ujęć wody
i GZWP.
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Inwestycje planowane w przedmiotowym Programie ochrony Środowiska nie wpłyną negatywnie
na cele środowiskowe przyjęte dla wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Gminy
Świerzawa.
6.4.5. Lokalizacja terenu objętego projektem „Programu..." względem Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych, ujęć wód i stref ochronnych ujęć wody (respektowanie zakazów i nakazów
obowiązujących w tych strefach) oraz terenów szczególnego zagrożenia powodziowego Q1% i Q5%.
A) Lokalizacja terenu objętego projektem „Programu..." względem obszarów zagrożonych powodzią
Poniżej na rysunku zaznaczono tereny szczególnego zagrożenia powodziowego

Rys. nr 6.17 Mapa obszarów zagrożenia powodziowego wodami 0,2 % źródło: Hydroportal

Mapy Zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/
Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) kraje członkowskie UE
zobowiązane są do:
• opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do dnia 22.12.2011 r.),
• opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (do dnia
22.12.2013 r.),
• opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do dnia 22.12.2015 r.).
Dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka
powodziowego, sporządza się mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Na
mapach zagrożenia powodziowego przedstawia się w szczególności:
• obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na co
najmniej 500 lat lub istnieje możliwość wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,
• obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na
100 lat, obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi
raz na 10 lat.
•
Natomiast na mapach ryzyka powodziowego, wykonywanych z uwzględnieniem wszystkich
powyższych obszarów, zaznacza się:
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szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią,
rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiotowych obszarach,
obecność instalacji mogących, w razie wystąpienia powodzi, spowodować przypadkowe
znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości;
występowanie:
- ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników wód
śródlądowych,
- kąpielisk,
- obszarów Natura 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody.

Informacja na temat strat powodziowych i osuwisk na terenie gminy w ostatnich czterech latach:
Rok 2012 – straty w infrastrukturze komunalnej: wartość po weryfikacji- 6.365 tys. zł; rozmiar
strat: drogi gminne – 22,98km, mosty – 5szt, kładki – 3szt, budynki komunalne – 4szt,
ujęcia wody – 2 obiekty, oczyszczalnie ścieków – 1 obiekt, obiekty sportowe – 1 obiekt,
gminne rowy – 2,53km. Straty w mieniu prywatnym: budynki mieszkalne –
poszkodowane 86 rodzin, wypłacono zasiłki celowe na kwotę – 368 tys. zł; szkody
rolnicze – poszkodowane 17 gospodarstw rolnych, uszkodzona powierzchnia upraw –
328,26ha, wartość strat – 737,4 tys. zł. Poniesione w ciągu roku koszty usuwania szkód
powodziowych – 870 tys. zł
Rok 2013 - straty w infrastrukturze komunalnej: wartość po weryfikacji– 1.078 tys. zł; rozmiar
strat: drogi gminne – 3,72 km. Straty w mieniu prywatnym – budynki mieszkalne –
poszkodowane 12 rodzin, wartość zasiłków celowych – 17,5 tys. zł. Poniesione w roku
koszty usuwania szkód powodziowych – 1.089 tys. zł.
Rok 2014 - straty w infrastrukturze komunalnej: wartość po weryfikacji– 1.405 tys. zł; rozmiar
strat: drogi gminne – 5,1 km, mosty – 2 obiekty. Straty w mieniu prywatnym – budynki
mieszkalne – poszkodowane 8 rodzin, wartość zasiłków celowych – 25 tys. zł.
Poniesione w roku koszty usuwania szkód powodziowych – 1.759 tys. zł.
Rok 2015 – nie wystąpiły zdarzenia powodziowe. Poniesione w roku koszty usuwania szkód
powodziowych z uprzednich lat – 1.437 tys. zł
Szkód spowodowanych osuwiskami na terenie gminy nie odnotowano.
Zgodnie z Art. 88L . 1. ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. dla obszarów dorzeczy oraz dla
regionów wodnych przygotowuje się, na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka
powodziowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym.
1a. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym opracowuje się z uwzględnieniem elementów
zarządzania ryzykiem powodziowym, o których mowa w art. 88a ust. 4, i działań, o których mowa
w art. 88k. 2. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zawierają:
7) wykaz organów właściwych w sprawach zarządzania ryzykiem powodziowym;
8) opis współpracy, o której mowa w art. 88h ust. 4 i 5;
9) opis koordynacji czynności, o których mowa w art. 119a.
2a. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem
powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie
przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia
powodzi.
3. Przy ustalaniu działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym uwzględnia
się w szczególności:
1) koszty oraz korzyści działań podejmowanych dla osiągnięcia celów zarządzania ryzykiem
powodziowym;
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2) zasięg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary o potencjalnej retencji wód
powodziowych;
3) cele środowiskowe, o których mowa w art. 38d–38f;
4) gospodarowanie wodami;
5) sposób uprawy i zagospodarowania gruntów;
6) stan planowania i zagospodarowania przestrzennego;
7) ochronę przyrody;
8) uprawianie żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty lub przystanie zlokalizowane
na wodach śródlądowych uznanych za żeglowne, wraz ze związaną z nimi infrastrukturą;
9) prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami;
10) infrastrukturę krytyczną;
11) cechy obszaru dorzecza lub zlewni.
Zgodnie z Art. 881 . 1. ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed
powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych, z wyjątkiem dróg
rowerowych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, budową,
przebudową lub remontem drogi rowerowej, a także utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub
przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie oraz
czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.
Dodatkowym ograniczeniem w działalności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
wynikającym ze względów ochrony środowiska i możliwości wystąpienia zanieczyszczenia w czasie
powodzi jest zakaz z art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne dotyczący lokalizowania nowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów
zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody,
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania.
Przepis art. 40 ust. 3 dopuszcza zwolnienie z powyższego zakazu przez dyrektora RZGW, w drodze
decyzji, określając warunki niezbędne dla ochrony jakości wód, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla
jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi. Do wniosku o wydanie w/w decyzji, należy dołączyć
w szczególności charakterystykę planowanych działań wraz z ich podstawowymi danymi technicznymi
i opisem planowanej technologii robót oraz mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionym
schematem planowanych obiektów i robót. 9
Zgodnie z Art. 9 ust. 1. Ustawą prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. 2012 poz. 145) ilekroć
w ustawie Prawo wodne jest mowa o:
6c) obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – rozumie się przez to:
a) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat,
b) obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat,
c) obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem,
w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy i przymuliska, o których mowa
w art. 18, stanowiące działki ewidencyjne,
d) pas techniczny w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Zgodnie a Art. 88l ust. 1ww. Ustawy:

9

MAPY ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO I MAPY RYZYKA POWODZIOWEGO W PLANOWANIU
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM OBECNY STAN PRAWNY KZGW Warszawa, marzec 2015 r.
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1. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym:
1) wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych;
2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania
brzegów, obwałowań lub odsypisk;
3) zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz wykonywania innych robót,
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód oraz brzegu morskiego, a także
utrzymywaniem, odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz
z obiektami związanymi z nimi funkcjonalnie.
2. Jeżeli nie utrudni to ochrony przed powodzią, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze decyzji, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, zwolnić od zakazów
określonych w ust. 1.
Żadne inwestycje przewidziane do realizacji w Programie ochrony Środowiska dla Gminy
Świerzawa nie będą realizowane w terenach zalewowych - szczególnego zagrożenia powodziowego
wodą, w tym wodami Q1% i Q5% co zapobiegnie możliwości wystąpienia zanieczyszczenia w czasie
powodzi jednolitych części wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie gminy.
B) Lokalizacja terenu objętego projektem „Programu..." względem Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych, ujęć wód i stref ochronnych ujęć wody (respektowanie zakazów i nakazów
obowiązujących w tych strefach)
Obszar Gminy Świerzawa nie jest objęty strefami wód pośrednimi powierzchniowych
Inwestycje zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Świerzawa” nie będą powodować
negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe i nie będzie wpływać
negatywnie na założone cele środowiskowe dla tych wód. Działania dotyczące rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą negatywnych
skutków.
W odniesieniu do art.81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zapisów
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” należy stwierdzić, że planowane
w ramach POŚ inwestycje nie będą wywierać negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych.
Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do Stef ochronnych ujęć wody
i GZWP.
Inwestycje planowane w przedmiotowym Programie ochrony Środowiska nie wpłyną negatywnie
na cele środowiskowe przyjęte dla wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych na
terenie Gminy Świerzawa.
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6.4.6. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami
W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami.
Tabela 6.14. Analiza SWOT - gospodarowanie wodami

Czynniki
wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

-

Dobry stan chemiczny i ilościowy wód
podziemnych JCWPd 90 i 91;

Czynniki
zewnętrzne

Szanse

-

-

możliwość zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych przez
zanieczyszczenia pochodzenia
bytowego, nieszczelne zbiorniki
bezodpływowe, ścieki deszczowe, bądź
związki innego pochodzenia,
Zagrożenia

obserwowany wzrost zainteresowania
społeczeństwa problematyką
gospodarowania wodami oraz wzrost
świadomości ekologicznej,
wzrost świadomości ekologicznej.

-

rosnące zagrożenie wystąpienia
zjawiska powodzi i suszy - w ostatnich
latach obserwuje się nasilenie
występowania zjawisk ekstremalnych,
takich jak długotrwałe okresy suszy oraz
krótkie, nawalne opady.

Źródło: opracowanie własne

6.4.7. Gospodarka wodno-ściekowa
6.4.7.1. Zużycie wody
Właściwa gospodarka wodna polega na zabezpieczeniu odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby
ludności, przemysłu i rolnictwa oraz zagospodarowaniu zasobami w sposób oszczędny i racjonalny,
zwłaszcza na obszarach, gdzie występują deficyty wody. Sieć wodociągowa występuje
w miejscowościach: Świerzawa, Lubiechowa, Stara Kraśnica, Dobków, Rzeszówek i część Nowego
Kościoła. Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 50km. Magistralne rurociągi mają średnice : PE
Ø110-160, przyłącza PE Ø 32-50 . Liczba korzystających osób z sieci wodociągowej wynosi – ok. 4000
mieszkańców. Woda wodociągowa na terenie gminy dostarczana jest z kilku ujęć wody :
LUBIECHOWA
Lokalizacja: dz. nr 798 i 797
Miejscowość: Lubiechowa
Wiek ujmowanej warstwy wodonośnej: czwartorzęd
Typ ujęcia: powierzchniowe pobór wód z potoku Młynka
Ocena jakości wody: ze względu na jej przeznaczenie i skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny
woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania
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Pozwolenia wodnoprawne: wydane przez Starostę Złotoryjskiego - pozwolenie ważne do 31 grudnia
2021 r.
Wielkość poboru wg pozwolenia wodnoprawnego:
Q max.d = 240 m³/d
Q śr.d = 190 m³/d
Faktyczna wielkość poboru wody w ostatnich 3 latach (2013-2015) wynosiłą: 157 066 m³
Stara Kraśnica
Lokalizacja: dz. nr 79
Miejscowość: Stara Kraśnica
Typ ujęcia: pięć studni kopalnych – skąd woda jest doprowadzana rurami PVC do studni
zbiornikowej, skąd siecią wodociągową zostaje dostarczona do odbiorców
Ocena jakości wody: ze względu na jej przeznaczenie i skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny
woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania
Zasoby eksploatacyjne – 54m3/h zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze dnia
28.12.1985 r.
Pozwolenia wodnoprawne: wydane przez Starostę Złotoryjskigo - pozwolenie ważne do 31 grudnia
2020 r.
Wielkość poboru wg pozwolenia wodnoprawnego:
Q max.h = 1296 m³/d
Q śr.d = 1200 m³/dobę
Faktyczna wielkość poboru wody w ostatnich 3 latach (2013-2015) wyniosła: 170 808 m³
Rzeszówek
Lokalizacja: dz. nr 238/1
Miejscowość: Rzeszówek
Rzeka: dorzecze Odry
Typ ujęcia: studnia kopana – woda ze studni do odbiorców spływa grawitacyjnie
Ocena jakości wody: ze względu na jej przeznaczenie i skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny
woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania
Zasoby eksploatacyjne ujęcia – 8,2m3/h zatwierdzone przez Starostę Złotoryjskiego z dn.
24.04.2001r.
Pozwolenia wodnoprawne: z up. Starosty Złotoryjskiego Bożena Knapik (Sekretarz Powiatu) –
pozwolenie do 16 września 2029 r.
Wielkość poboru wg pozwolenia wodnoprawnego:
Q max.h = 8,2 m³/h
Q śr.d = 20,2 m³/dobę
Faktyczna wielkość poboru wody w ostatnich 3 latach (2013-2015) wyniosłą : 14 192 m³
Nowy Kościół
Lokalizacja: dz. nr 619/2
Miejscowość: Nowy Kościół
Rzeka: dorzecze Odry
Typ ujęcia: studnia szybowa ceglana – woda grawitacyjnie przelewa się do studni zbiornikowej, skąd
siecią wodociągową zostaje dostarczona do odbiorców
Ocena jakości wody: ze względu na jej przeznaczenie i skład fizyko-chemiczny i walory
organoleptyczne woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania
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Zasoby eksploatacyjne ujęcia: 3,5m3/h zatwierdzone przez Starostę Złotoryjskiego
Pozwolenia wodnoprawne: z up. Starosta Złotoryjski - pozwolenie do 31 maja 2034 r.
Wielkość poboru wg pozwolenia wodnoprawnego:
Q max.h = 2,5 m³/h
Q śr.d = 12 m³/d
Faktyczna wielkość poboru wody w ostatnich 3 latach (2013-2015): 6 055 m³
Lubiechowa
Lokalizacja: dz. nr 798 i 797
Miejscowość: Lubiechowa
Rzeka: dorzecze Odry
Typ ujęcia: podziemne obok potoku Lubawka, 6 studni kopanych, zbiornik wyrównawczy o poj. 75m3
Ocena jakości wody: ze względu na jej przeznaczenie i skład fizyko-chemiczny i bakteriologiczny
woda z tego ujęcia nie wymaga uzdatniania
Zasoby eksploatacyjne ujęcia - 7,5 m3/h zatwierdzone przez Urząd Wojewódzki w Jeleniej Górze dnia
10.07.1994 r.
Pozwolenia wodnoprawne: Starosta Złotoryjski - pozwolenie do 31 grudnia 2024 r.
Wielkość poboru wg pozwolenia wodnoprawnego:
Q max.d = 116 m³/d
Faktyczna wielkość poboru wody w ostatnich 3 latach (2013-2015): 72 789 m³

Na przestrzeni lat 2010 – 2015 ogólna ilość zużytej wody wg danych GUS na terenie Gminy Świerzawa
kształtowała się następująco:
Tabela 6.15. Ilość zużywanej wody na terenie Gminy Świerzawa
Ogółem
2010
2011
2012
2013
2014
2015
[dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3]

Nazwa
Świerzawa

126,7

134,7

106,7

106

136

152

Źródło: GUS - BDL
Tabela 6.16. Ilość zużywanej wody na potrzeby gospodarstw domowych w ciągu roku na terenie
Gminy Świerzawa
Eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa domowe
Nazwa

2010
[dam3]

Gmina
Świerzawa
112,5
Źródło: GUS - BDL

2011
[dam3]

2012
[dam3]

2013
[dam3]

2014
[dam3]

2015
[dam3]

95

95,9

126

140

119,9
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Tabela 6.17. Ilość zużywanej wody na 1 mieszkańca w ciągu roku na terenie Gminy Świerzawa
Zużycie wody na 1 mieszkańca
Nazwa
Gmina
Świerzawa

2010

2011

2012

2013

2014

2015

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

[m3]

16,17309

17,20966

13,67072

13,60894

17,55065

19,67638

Ilość zużywanej wody na terenie Gminy w latach 2012 – 2015 miała tendencję wzrostową.

6.4.7.2. Bilans odprowadzanych ścieków
Ilości ścieków doprowadzanych do wód lub do ziemi oraz bilans ich oczyszczania przedstawiono
w tabeli poniżej.
Tabela 6.19. Bilans ścieków oczyszczanych biologicznie z terenu Gminy Świerzawa

2010
[dam3]
89

oczyszczane biologicznie
2011
2012
2013
2014
[dam3] [dam3] [dam3] [dam3]
88
100
127
160

2015
[dam3]
168

Źródło: Bank Danych Regionalnych
Tabela 6.20. Bilans ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oczyszczonych z terenu
Gminy Świerzawa

ROK
2011
[kg/rok]
1392
2011
3989
2011
[kg/rok]

2012
[kg/rok]
2972
2012
7816
2012
[kg/rok]

2013
[kg/rok]
3583
2013
8791
2013
[kg/rok]

2014
[kg/rok]
3896
2014
8732
2014
[kg/rok]

2015
[kg/rok]
3306
2015
18942
2015
[kg/rok]

zawiesina
ogólna
2309
1765
Źródło: Bank Danych Regionalnych

4110

2909

4074

4298

Wskaźnik
BZT5
ChZT

2010
[kg/rok]
2188
2010
7335
2010
[kg/rok]

Tabela 6.21 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerzawa
ogółem
[osoba]
[osoba]
[osoba]
2010
2011
2012
2013
2124
2331
2495
2486
Źródło: Urząd Miasta w Świerzawie – 2015 rok, 2010-2014 BDL
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Tabela 6.22 Ilość ścieków na terenie Gminy Świerzawa

ROK

2010
[m3]

Ogółem na 1 mieszkańca
2012
2013
[m3]
[m3]

2011
[m3]

Ilość
ścieków na 1 11,36074
11,24313
mieszkańca
Źródło: Bank Danych Regionalnych

12,8123

16,30505

2014
[m3]

2015
[m3]

20,64783

21,74757

Biorąc pod uwagę, że wzrasta liczba ścieków wymagających oczyszczania, szczególnie korzystnym
zjawiskiem jest wzrost udziału ścieków oczyszczonych. Wynika to z działań podejmowanych w
zakresie rozbudowy infrastruktury gospodarki ściekowej: rozbudowa kanalizacji, modernizacja
oczyszczalni ścieków. Z roku na rok na terenie Gminy Świerzawa daje się zaobserwować wzrost ilości
ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków . Wzrastające wymagania w zakresie oczyszczania ścieków
generują sukcesywnie większe ilości osadów ściekowych. Z roku na rok ilość powstających osadów
wzrasta i występuje coraz większy problem z ich zagospodarowaniem ze względu na coraz ostrzejsze
kryteria przy ich rolniczym wykorzystaniu oraz ze względu na zakaz ich składowania na składowiskach
odpadów innych niż niebezpieczne.

6.4.7.3. Systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków
Sieć kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerzawa zlokalizowana jest w mieście Świerzawa ,oraz
w miejscowościach Lubiechowa, Stara Kraśnica . Sieć kanalizacyjna wykonana jest jako grawitacyjna
i ciśnieniowa, średnice kolektorów grawitacyjnych :
•

grawitacyjne PCV- Ø 160 - 300,

•

tłoczne –PE Ø 40-125

•

Liczba przepompowni ścieków : 6

Aktualnie długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 39,6 km , wykonanych jest 490 przyłączy
kanalizacyjnych, poniżej w tabeli zamieszczono dane odnośnie sieci kanalizacyjnej.
Tabela 6.23 Parametry kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Świerzawa

Rok

Długość sieci
kanalizacyjnej
[km]

Ilość przyłączy
kanalizacyjnych
[szt.]

Długość
przyłączy
kanalizacyjnych
[m]

Liczba osób
obsługiwanych
[Mk]

2015

39,6

490

ok. 4000

3301
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Ścieki odprowadzane są systemem kanalizacyjnym do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni
ścieków w Świerzawie, poniżej przedstawiono podstawowe dane dotyczące oczyszczalni ścieków
w Świerzawie:
1. Nazwa oczyszczalni – Oczyszczalnia ścieków w ŚWIERZAWIE
2. Znak decyzji , data wydania , data obowiązywania, warunki pozwolenia wodnoprawnego –
RS.6223/1/08 z dnia 26.02.2008 r.
3. Miejscowości z których oczyszczalnia zbiera ścieki: - Lubiechowa, Stara Kraśnica, Świerzawa
4. Typ oczyszczalni , podstawowe urządzenia ciągu technologicznego
Biologiczna oczyszczalnia ścieków wybudowana w latach 90 tych ubiegłego wieku.
Podstawowe urządzenia ciągu technologicznego to: punkt zlewny ścieków dowożonych,
przepompownia ścieków, piaskownik pionowy, wielofunkcyjny blok oczyszczalni (reaktor
biologiczny składający się z komory biosorpcji i komory biostabilizacji, zagęszczacz osadu,
przepompownia technologiczna, stacja mechanicznego odwadniania osadu DRIDMAD,
poletka magazynowania osadu odwodnionego, sieci międzyobiektowe
5. Parametry ścieków
Tabela 6.24 Parametry ścieków oczyszczanych odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w
Świerzawie– źródło : analizy ścieków oczyszczonych

Lp.

Okres
sprawozdawczy

Jakość ścieków oczyszczonych - wskaźnik
BZT5 [mg/dm3]

CHZT[mg/dm3]

Zawiesina
ogólna[mg/dm3]

1

I kwartał 2014

30

82

16

2

II kwartał 2014

24

78

28,5

3

III kwartał 2014

24

84

29

4

IV kwartał 2014

20

105

29

5

I kwartał 2015

18

109

27,6

6

II kwartał 2015

18

116

13,6

7

III kwartał 2015

20

134

26,2

8

IV kwartał 2015

20

86

28,4
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Tabela 6.25 Bilans ilości ścieków z terenu Gminy Świerzawa
1. Informacja o oczyszczalniach ścieków na terenie gminy

Rok

Wielkość
oczyszczalni
(m3/dobę)

RLM

Ścieki
dopływające i
oczyszczone
Tys. m3/rok

9803 –
2015

256

Ilość
wytworzonych
osadów ,
piasku, skratek
[Mg]
1,58 – skratki

Liczba ludności
korzystających z
obiektu

4,8 –

maksymalna

616,8

projektowana

zawartość

3301

piaskownika
6,38 – osady

Źródło: Urząd Miasta w Świerzawie

6.4.7.4. Systemy indywidualne gospodarki ściekowej
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt.: Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.)
w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub
powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania
zapewniające ochronę środowiska.
Do rozwiązań takich zaliczyć należy:
budowa zbiorników bezodpływowych (szamb),
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
6.4.7.5. Zbiorniki bezodpływowe
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13.09.1996 r. (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.
250) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu
kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej (art. 3,
ust. 3).
Dzięki ewidencji łatwiej jest określić stan, zagrożenia i potrzeby ochrony środowiska, a także
kontrolować warunki utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości (brak
zawierania umów). Jest to obecnie ważny problem w kwestii eksploatacji zbiorników
bezodpływowych, ponieważ większość eksploatowanych zbiorników to urządzenia stare, które nie
gwarantują szczelności. Prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia środowiska, a zwłaszcza wód
gruntowych i powierzchniowych.
W Gminie Świerzawa obowiązuje Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
i Gminy Świerzawa - Uchwała nr XX/107/2016 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Świerzawa.
Jest on jednym z podstawowych aktów prawa miejscowego w zakresie zagadnień ochrony
środowiska. Nakłada on na właścicieli i zarządców nieruchomości szereg obowiązków związanych
z gospodarką odpadami oraz obowiązki związane z gospodarką nieczystościami płynnymi.
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6.4.7.6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Należy zwrócić uwagę, że w żadnym akcie prawnym nie określono definicji „oczyszczalni
przydomowej”. Należy założyć, iż są to zgodnie z ustawą Prawo wodne urządzenia w ramach
„zwykłego korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych
ścieków, jeżeli ich ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę.
W myśl przepisów prawnych, przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia budowy oraz
zgłoszenia eksploatacji (wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów ustaw: Prawa
budowlanego - w kwestii zgłoszenia budowy i Prawa ochrony środowiska - w kwestii eksploatacji).
W przypadku zgłoszenia budowy takiej instalacji, właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest
Starosta. Natomiast zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków należy przedłożyć
Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta.
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3, ust. 3) do zadań własnych
gminy należy również prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli
częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, oraz w celu opracowania
planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych służą ochronie wód. Instalowane są tam, gdzie brak jest
systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Na terenie Gminy Świerzawa zlokalizowanych jest 15.
przydomowych oczyszczalni ścieków (wg. Ewidencji prowadzonej w Urzędzie Miejskim zgłoszone do
eksploatacji Burmistrzowi Gminy Świerzawa).
Poniżej w tabelach zamieszczono wykaz ilości zbiorników bezodpływowych.
Tabela 6.27. Wykaz ilości zbiorników bezodpływowych
Zbiorniki bezodpływowe
Jednostka terytorialna
Gmina Świerzawa
Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych

2011

2012

2013

2014

2015

szt.
1 321

szt.
1 190

szt.
1 186

szt.
1 092

szt.
1 000

Tabela 6.28. Wykaz ilości przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerzawa
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Jednostka terytorialna
Gmina Świerzawa

2011

2012

2013

2014

2015

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

7

9

13

15

15

Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych

6.4.7.8. Analiza SWOT - gospodarka wodno-ściekowa
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa.
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Tabela 6.29 . Analiza SWOT - gospodarka wodno-ściekowa. Źródło: opracowanie własne

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

-

sukcesywne podłączanie poszczególnych
nieruchomości do sieci wodociągowej,

-

rosnący stopień skanalizowania gminy;

-

badania jakości wody na wodociągach
publicznych wskazują przydatności wody
do spożycia,

-

-

duża ilość podmiotów działających w
zakresie
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
gwarantująca
odpowiednią
dostępność usług oraz jakość ich
wykonania

Czynniki zewnętrzne

Szanse
-

-

problem z zagospodarowaniem
osadów ściekowych
połowa obszaru gminy nie objęta
kanalizacją sanitarną

Zagrożenia

możliwości pozyskania dofinansowania na
realizację inwestycji z zakresu budowy
kanalizacji oraz wymianę zbiorników
bezodpływowych
na
przydomowe
oczyszczalnie.
Wdrożenie projektu:
Uporządkowanie gospodarski wodnościekowej w zlewni rzeki Kaczawa na
terenie miasta i gminy Świerzawa

-

brak uzasadnienia ekonomicznego do
budowy sieci kanalizacyjnej na
obszarach
o
małej
gęstości
zaludnienia.

-

szybko zachodzące zmiany w zakresie
uregulowań prawnych związanych z
eksploatacją obiektów gospodarki
wodno-ściekowej

6.5. Zasoby geologiczne
6.5.1 Położenie geograficzne, morfologia
Gmina Świerzawa wg klasyfikacji Kondrackiego znajduje się on na pograniczu dwóch podstawowych
jednostek morfologicznych prowincji Masywu Czeskiego i Niżu Środkowoeuropejskiego, podprowincji
Niziny Śląsko – Łużyckiej i Pogórza Zachodnio – Sudeckiego, w makroregionie Pogórza Kaczawskiego.
Gmina leży w Kotlinie Świerzawskiej, okolona otaczającymi je wzgórzami, graniczy z podnóżem Gór
Kaczawskich, z licznymi wzgórzami. Geograficznie Świerzawa leży na Przedgórzu Sudeckim wzdłuż
tzw. uskoku brzeżnego sudeckiego ciągnącego się od Bolesławca do Złotego Stoku. Wzgórza wchodzą
w skład Pogórza Kaczawskiego, które zajmuje duży obszar pomiędzy dolinami Kaczawy na zachodzie
i Nysy Szalonej na wschodzie przedzielony doliną Kaczawy na część zachodnią i wschodnią. Pogórze
ku północy przechodzi w Nizinę Śląską. Najbardziej na północy znajduje się Pogórze Bolesławieckie
z kulminacją Grodźca (369.00 m npm) pięknego bazaltowego stożka wulkanicznego z ruinami zaimku
na szczycie. W północno - zachodniej części Pogórza Kaczawskiego znajduje się grupa kilku wzniesień
z Wójcikiem Wielkim (329.00 m) oddzielona szerokim obniżeniem pomiędzy dolinami Kaczawy
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i Skorej od samotnej kulminacji Ostrzycy (501 m) pięknego stożka wulkanicznego będącego
najwyższym wzniesieniem Pogórza Kaczawskiego. Krajobraz Pogórza Kaczawskiego ukształtowany
został głównie podczas ruchów górotwórczych w erze kenozoicznej, ściślej w okresie trzeciorzędu.
Towarzyszyła im potężna działalność wulkaniczna, której pozostałością są odosobnione stożki
powulkaniczne takie jak Ostrzyca, Świątek i Kamienna w pobliżu Świerzawy. Wschodnia część Pogórza
Kaczawskiego nosi na północy nazwę Pogórza Złotoryjskiego z kulminacją kolejnego stożka
wulkanicznego Wilkołaka (373 m npm) o interesującej roślinności. Na południu pomiędzy doliną
Wilczej i Kamiennika wznosi się grupa wzgórz z Jastrzębną (468 m npm), Międzydrożem i Gozdnicą,
bardziej na południe ciągnie się wyraźne obniżenie oddzielające Pogórze od Grzbietu Wschodniego.
Północno - wschodnią część Pogórza Kaczawskiego stanowią Chełmy. Jest to szereg wzgórz
poprzedzielanych głębokimi, malowniczymi wąwozami. Wzgórza te wznoszą się nad krawędzi dość
wyrównanej wyżyny opadającej w kierunku Nysy Szalonej. Ta część pogórza objęta jest ochroną
w formie Parku Krajobrazowego "Chełmy".

6.5.2. Budowa geologiczna

Budowa geologiczna Pogórza Kaczawskiego jest zbliżona do budowy Gór Kaczawskich z tym, że
liczniej występują tu skały wulkaniczne (bazalt i porfir) tworzące bardzo charakterystyczne,
odosobnione stożki wulkaniczne. Pogórze jest zbudowane głównie z granitognejsów, piaskowców
i zieleńców a na powierzchni dolin występują osady czwartorzędowe. W budowie tego rejonu
wyróżnia się dwa piętra strukturalne:
• staropaleozoiczne, zbudowane z utworów metamorficznych, stanowiące podłoże dla
synklinorium północno-sudeckiego.
•

młodopaleozoiczne-kenozoiczne zbudowane z serii osadowych i wulkanicznych.

Utwory staropaleozoiczne reprezentowane są gnejsy, migmatyty, łupki metamorficzne.
Utwory permu reprezentowane są przez czerwone zlepieńce, piaskowce i mułowce czerwonego
spągowca, na których zalegają utwory cechsztynu reprezentowane przez wapienie, margle
miedzionośne, dolomity i anhydryty, zaś w brzeżnych częściach np. w Nowym Kościele, przez szare
i czerwone piaskowce i łupki ilaste z septariami i wkładkami wapieni i piaskowców. W spągu
cechsztynu miejscami występuje obfita mineralizacja Cu-Zn-Pb (np. kopalnia „Lena" w Wilkowie
i Nowym Kościele).
Utwory triasowe. Cechsztyn łączy się przejściem sedymentacyjnym z leżącymi wyżej osadami triasu
dolnego. Dolne ogniwo należące do pstrego piaskowca dolnego tworzą czerwone piaskowce
arkozowe poziomu Kaczawskiego, odsłaniające się m.in. na południe od składowiska w Pielgrzymce.
Sedymentacji mioceńskiej towarzyszyła działalność wulkaniczna. Oprócz bazaltów występują tu skały
osadowe, pochodzące z ery mezozoicznej. Są to zwłaszcza piaskowce: czerwone, białe i tzw. Pustynne
z triasu.
Utwory kredowe reprezentowane przez piaskowce ciosowe.
Czwartorzęd reprezentowany jest przez utwory trzech zlodowaceń, - liczne piaski i żwiry
wodnolodowcowe – tworzące pokrywy sandrowe, zaznaczające się w terenie jako rozległe kopulaste
wzniesienia. Formy pochodzenia rzecznego to terasy akumulacyjne młodsze i starsze w dolinach
rzecznych.
Ochrona terenów górniczych polega na zapobieganiu powstawania szkód w środowisku w obiektach
i urządzeniach położonych na tych terenach przez stosowanie w terminie technicznie możliwym
i gospodarczo uzasadnionym odpowiedniej profilaktyki, naprawianiu szkód górniczych i rekultywacji
terenów górniczych. Wg ewidencji pgi.gov.pl/Midas na terenie Gminy Świerzawa występują głownie
złoża surowców skalnych , poniżej w tabeli zamieszczono zestawienie złóż zlokalizowanych na terenie
Gminy Świerzawa.

95

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

Tabela 6.30

Poniżej w tabeli zamieszczono zestawienie obszarów górniczych zlokalizowanych na terenie Gminy
Świerzawa.
Tabela 6.31
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6.5.3. Analiza SWOT - zasoby geologiczne

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby.
Tabela 6.32. Analiza SWOT - zasoby geologiczne. Źródło: opracowanie własne

Czynniki
wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

- zróżnicowanie hipsometryczne i
genetyczne form rzeźby terenu dające - powstawanie wyrobisk zwiększające
szerokie możliwości zagospodarowania
podatność na erozję
terenu.
- duże złoża surowców mineralnych

Czynniki
zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia

- rozwój nowych technologii
poszukiwania i eksploatacji surowców
mineralnych,
- liczne prace badawcze Państwowego
Instytutu Geologicznego gwarantujące
odpowiednie rozpoznanie terenu.

- rozległe powierzchniowe zmiany terenu
w formie wyrobisk

Źródło: opracowanie własne

Eksploatacja kopalin powoduje zazwyczaj rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie
wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a to zwiększa podatność na erozję
odkrytych warstw ziemi i może powodować obniżenie poziomu wód gruntowych. Istotne jest
odpowiednie przygotowanie procesu wydobycia, a także właściwa rekultywacja po zakończonej
eksploatacji. Nadkład mas ziemnych, który powstaje w związku z prowadzoną eksploatacją powinien
być wykorzystywany w procesie rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i posłużyć do złagodzenia
i umacniania skarp. Kierunek rekultywacji dla eksploatowanych złóż będzie musiał zostać określony
już na etapie połowy wydobycia zasobów kopaliny ze złoża.
6.6. Degradacja gleb i powierzchni ziemi

6.6.1 Typy, jakość gleb
Na terenie Miasta i Gminy Świerzawa występują:
• gleby górskie – wierzchniowe miejscowe i wierzchniowe przemieszczone, przeważnie gleby
brunatne kwaśne, czasami zdegradowane oraz miejscami brunatne bielicowe i właściwe
o różnym składzie mechanicznym – przeważnie są to gliny pylaste, średniogłębokie
i średnioszkieletowe
•

gleby terenów podgórskich (wietrzeniowe i przemieszczone) – również gleby brunatne,
wyługowane i kwaśne, ale bardziej żyzne, słaboszkieletowe, raczej głębokie, wytworzone
z glin lekkich, średnich i ciężkich pylastych oraz pyłów i lessów ilastych
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•

gleby dolinne – mady płytkie (silnie szkieletowe) – ulegające zalewom, słabe użytki zielone,
mady głębokie – dobre i bardzo dobre gleby pod uprawy polowe i warzywne

•

Klasy bonitacyjne gleb są zróżnicowane w przedziale od III do VI. Średnia klasa bonitacyjna
gruntów ornych to IV a.

Oprócz naturalnych czynników przyrodniczych na jakość gleb wpływ ma również sposób ich
zagospodarowania oraz użytkowania przez człowieka. Główne procesy niszczące gleby to w gminie to
zakwaszenie i chemiczne zanieczyszczenie spowodowane głównie przez stosowanie nawozów
sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin, mechaniczne niszczenie gleb związane głównie
z działalnością budowlaną i składowaniem odpadów oraz zniekształcenia związane z erozją.

6.6.2. Degradacja gleb
Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem rolnictwa, sieci osadniczej, turystyki. Ulegają
one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej.
Niezależnie od naturalnej odporności własnej, gleby podlegają degradacji fizycznej:
- erozja wodna, wietrzna, wąwozowa, która zależy od nachylenia zboczy, obecności i stanu
pokrywy roślinnej, litologii, stosunków wodnych, użytkowania gruntu, działalności
antropogenicznej;
- degradacja wynikająca z usprzętowienia rolnictwa;
- degradacja związana z niewłaściwie prowadzoną melioracją (przesuszenie gleb lub ich
nadmierne zawodnienie);
- degradacja antropogeniczna, związana z rozwojem osadnictwa.
Aby zapobiegać niszczeniu gleb w gminie należy przestrzegać następujących działań:
- nie likwidować naturalnych pokryw leśnych, zadrzewień śródpolnych;
- dobrze wykonywać meliorację (aby nie przesuszać wierzchnich warstw gleby);
- nie użytkować rolniczo terenów o dużych spadkach;
- stosować właściwe zabiegi agrotechniczne.
Naturalna odporność gleb na chemiczne czynniki niszczące związana jest ściśle z typem gleb.
Najmniejszą odporność na tego typu zagrożenia wykazują gleby luźne i słabo gliniaste, ubogie
w składniki pokarmowe, a więc głównie gleby bielicowe. Gleby brunatne, zasobne w składniki
pokarmowe i wodę, są bardziej odporne na zagrożenia chemiczne.
Monitoring chemizmu gleb ornych prowadzony jest od 1995 r., cyklicznie co 5 lat. Celem badań jest
obserwacja zmian właściwości gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych,
zachodzących pod wpływem czynników przyrodniczych i działalności człowieka.

6.6.3. Problemy i zagrożenia
Główne zagrożenie stanowią zanieczyszczenia gleb wzdłuż dróg oraz zanieczyszczenia wynikające
z sąsiedztwa przemysłu. Udział gleb zdegradowanych w wyniku nadmiernego zakwaszenia oraz
zubożenia w makroskładniki jest ściśle związany z emisją zanieczyszczeń pochodzenia
komunikacyjnego jak również emisją zanieczyszczeń przemysłowych oraz stosowaniem nawozów
mineralnych. Największym zagrożeniem naturalnym dla gleb jest erozja wodna, czyli spłukiwanie
wierzchniej, luźnej warstwy gleby przez wodę opadową oraz erozja eoliczna, która powoduje
przenoszenie odsłoniętych poprzez orkę cząsteczek gleby przez wiatr. Zjawiskiem sprzyjającym
powstawaniu erozji wodnej na analizowanym obszarze jest urozmaicona rzeźba terenu.
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Pagórkowata i falista powierzchnia stwarza dodatkowe utrudnienia warunków upraw rolnych.
Nachylenia stoków powodują bowiem powierzchniową erozję wodną i jako skutek - wymywanie
gruntów, a także trudności w mechanizacji upraw.
Wzdłuż tras komunikacyjnych obserwuje się także zanieczyszczone gleby, które należą do urbanosoli
i industriosoli (podwyższona zawartość WWA i zasolenia, zagęszczenie gleb oraz brak poziomu
próchnicznego).
Potencjalne zagrożenie stanowią odpady produkowane przez przemysł oraz przez ludność. Odpady
muszą być składowane lub unieszkodliwiane w sposób zorganizowany, jednak nadal problem
stanowią pojawiające się dzikie składowiska śmieci, które mogą wpływać między innymi na zmianę
odczynu gleb. Odpady komunalne składowane w nieplanowany sposób mogą również przyczynić się
do wzrostu zawartości metali ciężkich.
Największe szkody powstają w strefach otaczających zakłady produkcyjne oraz wzdłuż tras
komunikacyjnych. Do głównych związków chemicznych emitowanych do środowiska należą związki
węgla (CO2, CO, węglowodory, węgiel – sadza), związki siarki SO2, związki azotu, metale ciężkie oraz
WWA). Do gruntu mogą przenikać substancje ropopochodne ze stacji benzynowych czy wylotów
kanalizacji deszczowej.
Ponadto duży udział w zanieczyszczaniu gleb posiada rolnictwo, dotyczy to szczególnie stosowania
środków ochrony roślin, pestycydów. Również nawozy sztuczne, w przypadku ich niewłaściwego
stosowania mogą oddziaływać ujemnie na chemizm gleb.
Wylewanie gnojowicy na pola jest również działaniem, które może zanieczyścić środowisko glebowe
i gruntowo – wodne. Odpady powstające przy produkcji zwierzęcej – ścieki odzwierzęce (gnojowica)
oraz odpady stałe powstające w procesie chowu zwierząt gospodarskich mogą być toksyczne. W
zależności od technologii produkcji i systemu utrzymania zwierząt tworzy się, w systemie wodnym
gnojowica, bądź w systemie ściółkowym obornik. Gnojowica jest środkiem niebezpiecznym dla
środowiska glebowego i wodnego, powoduje w wodach gruntowych wzrost zawartości azotanów.

6.6.4 Analiza SWOT - gleby
W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gleby.
Tabela 6.33 . Analiza SWOT - gleby. Źródło: opracowanie własne

Czynniki
wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

- duże możliwości w zakresie
zagospodarowania gleb słabych na cele
zalesień,
- gleby zróżnicowanych klas bonitacyjnych.
Od III do VI, średnia klasa gleb to IVa

Czynniki
zewnętrzne

Szanse

Zagrożenia :
- Główne zagrożenie stanowią
zanieczyszczenia gleb wzdłuż dróg.
- Narażenie gleb na degradację głównie w
związku z rozwojem sieci osadniczej,
komunikacyjnej, degradację chemiczną, jak
i fizyczną.

Zagrożenia
- rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska
- objęcie polskiego rolnictwa Wspólną
suszy - w ostatnich latach obserwuje się
Polityką Rolną (np. Dyrektywa Azotanowa);
nasilenie występowania zjawisk
ekstremalnych, takich jak długotrwałe
- coraz większe zainteresowanie rolnictwem
okresy suszy;
ekologicznym.
- nieregularność opadów atmosferycznych.

Źródło: opracowanie własne
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6.7. Gospodarka odpadami
W styczniu 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładające na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, od 1 lipca 2013 r. wytworzone przez mieszkańców
odpady, gminy mają obowiązek wywozić oraz decydować, jak je mają gromadzić mieszkańcy. Ustawa
nakłada także na gminy obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminy do dnia
31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:
w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co
najmniej 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – co najmniej
70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Do dnia 16 lipca 2020 r. gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach oznaczają odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych.
W ramach nowego systemu gmina wprowadziła w życie regulację następujących uchwał Rady Gminy
Świerzawa:
- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych,
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Świerzawa,
- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
- w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
- Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.

6.7.1. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Świerzawa

Od chwili powierzenia gminie gospodarowania odpadami, odpady zmieszane odbierane są od
właścicieli nieruchomości przez wybraną w przetargu firmę COM-D Spółka z o.o. w Jaworze
ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor. Odpady przekazywane są do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubawce poprzez Stację Przeładunkową w Pielgrzymce.
W roku 2015 z terenu gminy odebranych zostało 1655 Mg odpadów zmieszanych. Z dostarczonych
odpadów zmieszanych na RIPOK wysegregowane zostały następujące ilości odpadów: tworzywa
sztuczne – 7,24 Mg, metale – 28,11 Mg, szkło – 43,55 Mg. Odpady opakowaniowe pochodzące ze
zbiórki selektywnej obejmujące rodzaje odpadów opakowaniowych: z papieru i tektury, z tworzyw
sztuczne włącznie z opakowaniami wielomateriałowymi, ze szkła. Zbiórka tych odpadów odbywa się
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do worków w systemie „u źródła” oraz do pojemników ogólnodostępnych poj. 1100l rozmieszczonych
w rejonie zabudowy wielolokalowej na terenie miasta. Odpady odbierane są przez lokalnego
recyklera firmę Eksport-Import Handel Hurtowy Bogdan Grabowski z Grudziądza i przewożone do
Oddziału firmy w m. Sędziszowa na terenie gminy Świerzawa. Wyniki zbiórki odpadów w 2015 roku:
papier i tektura – 2,5Mg, tworzywa sztuczne – 52,3 Mg, szkło – 57,6 Mg. Pozostałe rodzaje odpadów
komunalnych oraz wytwarzane w gospodarstwach domowych odpady problemowe, takie jak: zużyte
opony, gruz budowlany, odpady zielone, odpady niebezpieczne itd. mieszkańcy mogą nieodpłatnie
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działającego na terenie gminy
przy siedzibie samorządowego zakładu komunalnego w Sędziszowej ul. Polna 6. Ponadto w ciągu roku
przeprowadzana jest dwukrotnie (wiosną i jesienią) akcyjna zbiórka odpadów wielkogabarytowych
oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w systemie objazdowym. W 2015 roku zebrano
ok. 11 Mg tych odpadów.
Na terenie gminy wprowadzony został system opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – od
gospodarstwa domowego z podziałem na gospodarstwa 1-osobowe, 2-osobowe, 3-osobowe,
4-osobowe, 5-osobowe i więcej. Opłata różnicowana jest w zależności od wielkości gospodarstwa
domowego, przy czym przy liczbie osób 5 i więcej opłata jest jednakowa. Ponadto opłata
zróżnicowana jest w zależności od położenia nieruchomości (inna w zabudowie wielorodzinnej na
terenie miasta) oraz w zależności od sposobu deklarowanego zbierania odpadów. Dodatkowo
ustalone zostały opłaty od pojemnika dla nieruchomości niezamieszkałych (w ramach funkcjonowania
systemu gminnego odbierane są również odpady z nieruchomości niezamieszkałych). Aktualnie
obowiązujące stawki opłaty wprowadzone zostały uchwała Nr XII/53/2015 Rady Miasta i Gminy
Świerzawa z dnia 26 listopada 2015 roku opublikowana Dz. Urz. Woj. Doln. Z dnia 4.12.2015 r. pod
poz. 5339.
W 2015 roku zaewidencjonowanych zostało 2420 deklaracji z nieruchomości mieszkalnych, z czego
deklarujących zbiórkę selektywną – 1622 właścicieli nieruchomości, deklarujących zbiórkę bez
segregacji – 731 właścicieli nieruchomości.
Nieczystości ciekłe, na terenach nie objętych systemem kanalizacji winny być gromadzone
w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych,
w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz.
1422 z póź.zm.).

6.7.2. Możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do
przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
Zgodnie WPGO minimalna moc przerobowa regionalnej instalacji MBP będzie się zmniejszać, na
rzecz rozwoju instalacji dla selektywnie zbieranych odpadów. Zmieniać się będzie także minimalna
zdolność przerobowa kompostowni, gdyż przy założonym wzroście selektywnego zbierania odpadów
zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, konieczna będzie rozbudowa tych
instalacji dla zwiększenia ich przepustowości. W przypadku składowisk dokładne oszacowanie
minimalnej wolnej pojemności, dla zapewnienia składowania odpadów po przetworzeniu jest
trudne i zależy od stosowanej technologii w instalacjach do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów lub w instalacjach termicznego przetwarzania odpadów. W instalacjach,
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w których produkowane jest paliwo alternatywne znacznie mniejsza masa odpadów będzie
kierowana do unieszkodliwienia poprzez składowanie.
Należy również mieć na uwadze, iż instalacje wyznaczone jako regionalne instalacje do
mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów będą musiały w najbliższych latach
dostosować się do wymagań rozporządzenia dotyczącego mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów, które obecnie jest jeszcze w fazie projektów. Dla obszaru Gminy Świerzawa
wyznaczono RIPOK w Lubawce. Podmiotem obsługującym instalację jest Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej . „Sanikom” Sp. z o.o. ul. Nadbrzeżna 5A, 58-420 Lubawka.
Obecnie planowana jest rozbudowa RIPOK w Lubawce w obszarze , którego znajduje się min. Gmin
Świerzawa . „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce planuje rozbudowę Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów w zakresie rozbudowy instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania oraz
kompostowania odpadów poprzez:
• Budowę 2 dodatkowych tuneli części zamkniętej instalacji do biologicznego przetwarzania
odpadów (jeden z tuneli będzie służył do biologicznej stabilizacji tlenowej odpadów , a drugi
do suszenia paliwa alternatywnego)
•

Wyposażenie instalacji w dodatkowy biofiltr

•

Rozbudowę placu dojrzewania odpadów o dodatkowe boksy

Końcem 2016 roku „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce uzyskało pozytywną opinię Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu dla w/w przedsięwzięcia.

6.7.4. Analiza SWOT - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami
i zapobieganie powstawaniu odpadów.
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Tabela 6.34. Analiza SWOT- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Mocne strony

Czynniki wewnętrzne

-

-

-

-

Słabe strony

osiągnięty poziom ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do
składowania;
osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami papieru,
tworzyw sztucznych, szkła, metalu;
osiągnięty poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych - ze względu na brak
odbierania tej frakcji odpadów.
Brak zanieczyszczenia wód podziemnych
w rejonie zrekultywowanego składowiska
odpadów

- zdecydowanie największy udział w łącznej
ilości odebranych odpadów komunalnych
zmieszanych odpadów komunalnych - 80 %;

Czynniki
zewnętrzne

Szanse
-

-

Zagrożenia
-

wprowadzenie na terenie kraju nowych
założeń dotyczących gospodarowania
odpadami komunalnymi (nowelizacje
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach);
powstawanie nowoczesnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych;
Rozbudowa RIPOK

brak wpływu gmin na efektywność
przetwarzania odpadów komunalnych w
RIPOK;
skala i problemowość wprowadzonych
zmian w nowych przepisach
gospodarowania odpadami
komunalnymi często prowadząca do
nieprawidłowości w funkcjonowaniu
nowego systemu;

Źródło: opracowanie własne

6.8. Środowisko przyrodnicze
6.8.1 System obszarów i obiektów prawnie chronionych

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.). W jej rozumieniu
ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów,
tworów i składników przyrody tj.:
dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów;
roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową;
zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia;
siedlisk przyrodniczych;
siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych;
tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt;
krajobrazu;
zieleni w miastach i na wsiach;
zadrzewień.
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W/w ustawa wprowadza następujące formy ochrony przyrody:
Parki narodowe
Obejmują obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi,
społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym
ochronie podlega cała przyroda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy tworzy się w celu
zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz
walorów krajobrazowych, przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody, a także
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, siedlisk zwierząt lub siedlisk
grzybów.
Rezerwaty przyrody
Obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i
siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i
składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,
naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Parki krajobrazowe
Obejmują obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe oraz walory
krajobrazowe w celu zachowania, popularyzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego
rozwoju. Na obszarach graniczących z parkiem krajobrazowym może być wyznaczona otulina.
Utworzenie, likwidacja lub zmiana granic parku krajobrazowego następuje w drodze uchwały sejmiku
województwa po uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy oraz właściwym regionalnym
dyrektorem ochrony środowiska.
Obszary chronionego krajobrazu
Obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz, o zróżnicowanych
ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i
wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Wyznaczanie, likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu, następuje w drodze
uchwały sejmiku województwa po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony
środowiska.
Obszary Natura 2000
Obszary Natura 2000 to najmłodsza z form ochrony przyrody, wprowadzona w 2004 r. w Polsce jako
jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000
powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000.
Celem jest objęcie ochroną około 200 najcenniejszych i zagrożonych wyginięciem siedlisk
przyrodniczych i ponad 1000 rzadkich i zagrożonych gatunków. Unikalność tej formy ochrony
przyrody polega na tym, że kraje członkowskie tworzą sieć na podstawie jednakowych założeń
określonych w prawie i wytycznych Unii Europejskiej, zarządzają nią przy zastosowaniu podobnych
instrumentów, wspólnie troszczą się o odpowiednie środki finansowe i jej promocję.
Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
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rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki,
jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy
po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Stanowiska dokumentacyjne
Są to niewyodrębniające się na powierzchni lub możliwe do wyodrębnienia, ważne pod względem
naukowym i dydaktycznym, miejsca występowania formacji geologicznych, nagromadzeń
skamieniałości lub tworów mineralnych, jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz
fragmenty eksploatowanych lub nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych.
Stanowiskami dokumentacyjnymi mogą być także miejsca występowania kopalnych szczątków roślin
lub zwierząt.
Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka
wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności,
starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca
sezonowego przebywania. Ustanowienie lub zniesienie użytku ekologicznego następuje w drodze
uchwały rady gminy po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi są fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego
zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne.
Ustanowienie lub zniesienie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego następuje w drodze uchwały rady
gminy po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska [źródło:
http://wroclaw.rdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody].

6.8.2. Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest drugą co do rangi formą ochrony przyrody. Podstawowym celem istnienia
rezerwatów przyrody jest stworzenie warunków przetrwania dla świata roślin i zwierząt poprzez
ochronę różnorodności biocenoz oraz zawartego w nich materiału genetycznego. Rezerwaty
stwarzają szansę dla rozwoju dziko występujących gatunków roślin i zwierząt, łącznie z ich siedliskami,
a jednocześnie zapewniają trwałe istnienie różnych form geomorfologicznych i geologicznych,
stanowiących o istnieniu naturalnego krajobrazu.
Na terenie Gminy Świerzawa zlokalizowany jest rezerwat przyrody „Buczyna Storczykowa na Białych
Skałach”. Lokalizację rezerwatu na terenie gminy przedstawia poniższy rysunek
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Rysunek 6.22 Lokalizacja rezerwatów na terenie Gminy Świerzawa [źródło: opracowano na podstawie
GEOSERWIS]

Rezerwat: Buczyna Storczykowa na Białych Skałach
•
•
•
•
•
•
•

Data uznania: 2001-03-03
Powierzchnia [ha]: 8,7600
Rodzaj rezerwatu: leśny
Typ rezerwatu: fitocenotyczny
Podtyp rezerwatu: zbiorowisk leśnych
Typ ekosystemu: leśny i borowy
Podtyp ekosystemu: lasów górskich i podgórskich

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 lutego 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat
przyrody "Buczyna storczykowa na Białych Skałach"
Dane pozostałych aktów prawnych:
Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 17 kwietnia 2014 r.
w sprawie rezerwatu przyrody "Buczyna Storczykowa na Białych Skałach"
Rezerwat został powołany Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego z 8 lutego 2001r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody (DZ.U. Woj. Doln. nr 10, poz.96 z 2001r.). Rezerwat obejmuje obszar
lasów i fragment łąk. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych
fragmentów żyznych buczyn sudeckich i ciepłolubnych buczyn storczykowych wraz z całą
różnorodnością flory i fauny oraz obiektów przyrody nieożywionej występującej na tym obszarze.
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Rezerwat położony jest na wysokości ok. 455-55-m n.p.m. na północnym zboczu góry Maślak
w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich. Opisywany teren położony jest na wychodni tzw. wapieni
wojcieszowskich. Na obszarze rezerwatu zidentyfikowano pięć zespołów i zbiorowisk roślinnych,
wśród których dominuje zespół żyznej buczyny sudeckiej Dentario enneaphyllidis-Fagetum
z elementami buczyny storczykowej Carici-Fagetum. Charakterystyczna cecha tej buczyny jest
bogactwo gatunków z rodziny storczykowatych Orchidiaceae – w runie buczyny stwierdzono osiem
gatunków storczyków leśnych. Najliczniej występują tu: kruszczyk szerokolistny, buławnik
wielkokwiatowy i listera jajowata. Oprócz storczyków stwierdzono występowanie ok. 20 gatunków
innych roślin chronionych. Do najcenniejszych gatunków fauny zalicza się popielica Glis glis.
Z interesujących obiektów przyrody nieożywionej wymienić należy Jaskinię Walońską
z charakterystycznymi zjawiskami krasowymi. Rezerwat położony jest w obrębie Świerzawa, oddz.
333 a, b, c.

6.8.3. Obszary Natura 2000
Na terenie Gminy Świerzawa występują także formy przyrody objęte ochroną Natura 2000:
PLH020054 Ostoja nad Bobrem
• Data wyznaczenia: 2009-03-06
• Kod obszaru: PLH020054
• Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
• Powierzchnia [ha]: 15372,9800
• Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu : DECYZJA KOMISJI z dnia
12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)

Położenie formy ochrony przyrody:
Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie
Powiaty: złotoryjski, lwówecki, jeleniogórski
Gminy: Lubomierz, Stara Kamienica, Pielgrzymka, Wleń, Lwówek Śląski, Jeżów Sudecki, Świerzawa
Dla powyższego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad
Bobrem - ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU
z dnia 23 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura
2000 Ostoja nad Bobrem PLH020054 zmienione ZARZĄDZENIEM REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja nad Bobrem
PLH020054. W Planie Zadań Ochronnych zawarto Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

PLH020037Góry i Pogórze Kaczawskie
•
•
•
•

Data wyznaczenia: 2009-03-06
Kod obszaru: PLH020037
Rodzaj ochrony: Dyrektywa siedliskowa
Powierzchnia [ha]: 35005,3000
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Standardowy formularz danych:
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu: DECYZJA KOMISJI z dnia
12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany
wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny
region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 43 str. 63 2009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody
Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie
Powiaty: złotoryjski, kamiennogórski, jaworski, jeleniogórski
Gminy: Złotoryja (gmina miejska), Męcinka, Bolków, Złotoryja (gmina wiejska), Paszowice,
Marciszów, Jeżów Sudecki, Świerzawa, Wojcieszów, Janowice Wielkie
Dla powyższego obszaru ustanowiono plan zadań ochronnych - ZARZĄDZENIEM REGIONALNEGO
DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 29 września 2014 r. w sprawie
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie
PLH020037. W Planie Zadań Ochronnych zawarto Identyfikację istniejących i potencjalnych
zagrożeń dla zachowania właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin
i zwierząt i ich siedlisk, będących przedmiotami ochrony.

Rysunek nr 6.23 Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Świerzawa i gmin przyległych
[źródło: opracowano na podstawie GEOSERWIS]
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6.8.4. Pomniki Przyrody
Na terenie Gminy Świerzawa występują także formy przyrody objęte pomnikami przyrody:
Buk na Czerwonym Kamieniu
Opis: Drzewo gatunku buk pospolity Fagus sylvatica o obwodzie pnia na wysokosci pierśnicy
380 cm, wysokość około 35m. Wartość przyrodnicza znaczna z uwagi na rozmiar, ukształtowanie
oraz bardzo dobry stan biologiczny rokujący na przyszłość.
Data ustanowienia: 2016-07-29
Typ pomnika: Pojedynczy
Rodzaj tworu przyrody: drzewo
2. Położenie obszaru
Drzewo rośnie na działce leśnej o numerze geodezyjnym 24/1005 obręb Nowy Kościół, gm.
Świerzawa, własność Skarb Panstwa, zarządca Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Złotoryja.
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu:
Tytuł aktu prawnego Uchwała Nr XX/103/2016 Rady Miasta i Gminy Swierzawa z dnia 30 czerwca
2016 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Miejsce publikacji: Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. z 2016 r. poz. 3523
Data publikacji :2016-07-14

Organy Wielisławskie
Opis: Jest to odsłonięcie (ściana dawnego łomu) kopuły wulkanicznej zbudowanej z ryolitów (skały
kwaśne).
Nazwa organy wzięła sie od widocznych w odsłonięciu słupów powstałych ze stygnięcia magmy,
zazwyczaj o pokroju pentagonalnym. Ściany są różowo - żółtych k
Data ustanowienia: 1994-06-09
Typ pomnika: Pojedynczy
Rodzaj tworu przyrody: inne
2. Położenie obszaru
Powierzchnia [ha]: 0.0000
Opis położenia: Na wschód od drogi łączącej Świerzawę ze Złotoryja, za rzeka Kaczawa
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
Tytuł aktu prawnego: Rozporządzenie nr 19/94 Wojewody Jeleniogórskiego z dnia 13
maja 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody obiektów znajdujących sie na terenie
województwa jeleniogórskiego.
Miejsce publikacji Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego
Oznaczenie Dziennika Urzędowego: Dz. Urz. Woj. Jeleniogórskiego Nr 21 poz. 115
Data publikacji: 1994-05-25.
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6.8.5. Problemy i zagrożenia
Podstawowym problemem jest antropopresja. Powoduje zmniejszenie bioróżnorodności, wymieranie
gatunków, a co za tym idzie ubożenie ekosystemów i degradację krajobrazu.
Generalnie największe szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez człowieka związane
są z:
budownictwem przemysłowe w pobliżu terenów cennych przyrodniczo,
nielegalnymi składowiskami śmieci,
dewastacją parków i zieleńców,
chorobami, szkodnikami, pożarami lasów,
przecinaniem terenów cennych przyrodniczo ciągami komunikacyjnymi,
emisją zanieczyszczeń od powietrza.
Do zagrożeń i degradacji zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Świerzawa należy zaliczyć:
zrzuty ścieków do wód powierzchniowych, powodujące degradację zbiorników wodnych i
cieków oraz ich eutrofizację,
negatywny wpływ rolnictwa - uproszczenie struktury krajobrazowej, eutrofizacja (azotany
pochodzenia rolniczego),
ekspansję zabudowy mieszkalnej,
emisję zanieczyszczeń z transportu,
wypalanie łąk,
nasadzenia gatunków obcych siedliskowo.
Działania takie powodują przede wszystkim zmniejszanie się liczby składowisk wielu gatunków roślin
oraz przekształcanie siedlisk.
Eliminacja cennych składników szaty roślinnej może nastąpić również w wyniku procesów
spontanicznej sukcesji jak zarastanie krzewami, czy przekształcenia płatów boru świeżego w bór
mieszany.
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6.8.6. Analiza SWOT - zasoby przyrodnicze
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze.
Tabela 6.35 Analiza SWOT - zasoby przyrodnicze

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

- ustanowienie na terenie gminy obszarów

i form ochrony przyrody o dużej wartości
przyrodniczej
- brak dużych zakładów przemysłowych
emitujących zanieczyszczenia,
- objęcie przeważającej części gminy
jednostki formami powierzchniowymi
ochrony przyrody.

- fragmentacja siedlisk;
- brak całościowej i aktualnej,

specjalistycznej inwentaryzacji
przyrodniczej;
- duża presja turystyczna na terenie gminy

Szanse

Zagrożenia

- ograniczanie lokalnych źródeł

Czynniki
zewnętrzne

zanieczyszczeń powietrza, gleby i wód.

- właściwa pielęgnacja szaty roślinnej.
- zalesianie nieużytków.
- wzbogacanie gleb środkami

glebotwórczymi (kompost).

- przebudowa drzewostanów leśnych w

kierunku bardziej odpornych na
zanieczyszczenia gatunków oraz
uzupełnienia gatunkami rodzimymi.
- zapewnienie odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa pożarowego obszarów
leśnych.
Źródło: opracowanie własne

- zanieczyszczenie powietrza

atmosferycznego, gleby i wód.
degradacja gleb.
pożary lasów.
wypalanie traw.
brak funduszy na inwestycje zmierzające
do poprawy stanu fauny i flory.
- wzrost natężenia ruchu rekreacyjnego i
turystycznego
-

6.9. Poważne awarie przemysłowe
Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska oraz człowieka mogą mieć miejsce w wyniku:
prowadzenia działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych,
transportu materiałów i substancji niebezpiecznych,
celowej działalności człowieka związanej z pozbywaniem się, w sprzeczności z przepisami,
substancji lub materiałów niebezpiecznych.

6.9.1. Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju,
kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o dużym
ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) lub za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR).
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6.9.2. Transport materiałów niebezpiecznych
Innym źródłem nadzwyczajnych zagrożeń są drogi i szlaki komunikacyjne, po których odbywa się
przewóz materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Największa częstotliwość przewozów
materiałów niebezpiecznych w gminie występuje na drodze wojewódzkiej.

6.9.3. Problemy i zagrożenia
Wśród czynników negatywnych należy wymienić: niezadawalający stan nawierzchni dróg.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się zgodnie z ustawą
Prawo ochrony środowiska zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych substancji, prowadzące do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
W przypadku wystąpienia awarii gmina oraz inne organy administracji mają obowiązek
zabezpieczenia środowiska przed awariami. Główne obowiązki administracyjne ciążą na władzach
wojewódzkich i Straży Pożarnej. Gmina co roku dofinansowuje jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych w zakresie zakupu odpowiedniego sprzętu ratowniczego, który ma minimalizować skutki
środowiskowe w przypadku wystąpienia awarii.
Na terenie Gminy Świerzawa nie występują zakłady zaliczone do zakładów o dużym lub zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z kryteriami ilościowo-jakościowymi
określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1479).
Innym typem zagrożeń na tym terenie są zagrożenia pochodzące z komunikacji. W efekcie dużego i
stale rosnącego natężenia przewozów materiałów, stanu technicznego dróg oraz niejednokrotnie
fatalnego stanu technicznego taboru ciężarowego rośnie ryzyko zagrożenia. Biorąc to pod uwagę, za
potencjalne źródło awarii można zatem uznać również ciągi komunikacyjne oraz stację paliw jako
miejsca wypadków drogowych i zagrożeń produktami ropopochodnymi dla gleb i wód.

112

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

6.9.4. Analiza SWOT - zagrożenia poważnymi awariami

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi
awariami.
Tabela 6.36 Analiza SWOT - zagrożenia poważnymi awariami

Czynniki
wewnętrzne

Mocne strony

Słabe strony

brak na terenie gminy zakładów
o zwiększonym ryzyku bądź o dużym
ryzyku wystąpienia awarii;
wg rejestru GIOŚ na terenie gminy nie
odnotowano zdarzeń o znamionach
poważnej awarii i poważnej awarii;
finansowanie działalności OSP.

-

-

-

Czynniki
zewnętrzne

Szanse
-

-

duże natężenie ruchu samochodowego
na drodze wojewódzkiej zwiększające
zagrożenie wystąpienia zdarzeń
komunikacyjnych.

Zagrożenia

- duże natężenie ruchu samochodowego
opracowywanie przez prowadzących
na drodze wojewódzkiej zwiększające
zakłady przemysłowe planów operacyjnozagrożenie wystąpienia zdarzeń
ratowniczych oraz zewnętrznych planów
operacyjno-ratowniczych przez
komunikacyjnych.
Komendanta Wojewódzkiego
- bezpośrednie sąsiedztwo dużego
Państwowej Straży Pożarnej.
ośrodka - miasta Jelenia Góra

Źródło: opracowanie własne

7. Cele i funkcje Programu
Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony
środowiska w latach 2016-2025 na terenie gminy.
Strategia do roku 2025 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające
istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana
w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano
długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia.
Strategia Programu ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów środowiska i poprawę jego
stanu. Jako główne cele Programu przyjmuje się następujące priorytety:
1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1
2. OCHRONA PRZED HAŁASEM - PRIORYTET 2
3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH , OCHRONA PRZED
POWODZIĄ . ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PROPRYTET 4
5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRIORYTET 5
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - PRIORYTET 6
7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7
8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - PRIORYTET 8
9.
ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIĄ- PRIORYTET 9
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Ustalenia programu obejmują:
1) strategię ochrony i poprawy stanu środowiska, a w niej:
a) określone cele strategiczne
b) działania inwestycyjne i pozainwestycyjne ustalone w ramach, każdego z wyznaczonych
celów średniookresowych lub długookresowych, ustalone według stopnia ważności dla
realizacji Programu.
2) zarządzanie Programem, w tym: działania kontrolne realizacji Programu
3) koszty i źródła finansowania Programu (środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów,
w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe).
7.1. Strategia Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Świerzawa

Harmonogram realizacyjny Programu ochrony środowiska zakłada realizację działań Gminy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, opracowanymi i obowiązującymi dla jednostki projektami
strategicznymi oraz planowanymi przez jednostkę inwestycjami.
Obowiązki samorządu wynikają między innymi bezpośrednio z następujących ustaw:
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy Prawo ochrony środowiska,
- ustawy Prawo wodne,
- ustawy o odpadach,
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
- ustawy o ochronie przyrody,
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Głównymi celami strategicznymi dla Gminy Świerzawa, w nawiązaniu do prowadzonej
obecnie polityki zrównoważonego rozwoju (obowiązującego dotąd Programu ochrony środowiska)
oraz działaniami ekologicznymi w ich ramach są:
1.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1

1) Redukcja niskiej emisji poprzez: modernizację istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności

w procesach spalania i stosowanie ekologicznych nośników energii).
2) Termomodernizacja obiektów i termorenowacja budynków,
3) Działania mających na celu ograniczanie tzw. „niskiej emisji". Inwestycje podnoszące

efektywność energetyczną:
budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych
z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii;
- montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych;
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, bloków, domów - wymiana
wyposażenia na energooszczędne.
Utrzymanie czystości na drogach.
Ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem.
Modernizacja dróg gminnych, modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych, remonty
nawierzchni i przebudowy dróg o małej przepustowości, tworzenie warunków do rozwoju
ruchu rowerowego,
Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne .
Promowanie i realizacja systemu zielonych zamówień publicznych w ogłaszanych przetargach,
-

4)
5)

6)
7)
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8) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu utrzymanie standardów jakości

środowiska w zakresie emisji do powietrza i lokowania działalności gospodarczej we
właściwych strefach.
9) Edukacja ekologiczna: w zakresie gospodarki niskoemisyjnej
10) Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym w miejscu
zamieszkania i pracy.

2. OCHRONA PRZED HAŁASEM I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO
ŚRODOWISKA - PRIORYTET 2
1) Wspieranie i realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas - modernizacja

istniejącej infrastruktury drogowej.
2) Rozwój ścieżek rowerowych i promocja transportu publicznego.
3) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu utrzymanie standardów jakości

środowiska w zakresie emisji hałasu i lokowania działalności gospodarczej we właściwych
strefach.
4) Promocja i wspieranie stosowania rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu i
przenikaniu hałasu do środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu;

3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3.
1) inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych oraz rozeznanie jakie obszary podlegają
ponadnormatywnemu
promieniowaniu
elektromagnetycznemu,
kontrola
emisji
promieniowania elektromagnetycznego do środowiska przy wydawaniu przez organy ochrony
środowiska pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i inne źródła pól
elektromagnetycznych.
2) Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych, z dala od
zabudowy mieszkaniowej;
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED
POWODZIĄ . ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PRIORYTET 4.
1) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków
komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych.
2) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z zaopatrzeniem
mieszkańców i podmiotów gospodarczych w wodę.
3) Kontrola odprowadzania ścieków i gospodarowania wodą.
4) Działań informacyjne i edukacyjne mające na celu zmniejszenie zużycia wody.
5) Kontynuacja działań administracyjnych i organizacyjnych w zakresie prawidłowo
prowadzonej gospodarki wodno-ściekowej przez nowe i obecnie funkcjonujące podmioty
gospodarcze.
6) Realizacja założeń dokumentów wyższego szczebla.
7) Zabezpieczenie miejsc narażonych na podtopienia, w tym na poziomie MPZP.

5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN- PRIORYTET 5.
1) racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż,
2) zabezpieczanie cennych gospodarczo złóż surowców mineralnych
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3) ograniczanie presji środowiskowej wywieranej przez sektor górniczy,
4) zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB –
PRIORYTET 6
1) Utrzymanie porządku i czystości w gminie.
2) Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych,
3) Ograniczanie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na
środowisko
glebowe.
4) Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi.
5) Ochrona zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich
przeznaczeniem na inne cele
7.

OPTYMALIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI: – PRIORYTET 6
1) Zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym zmniejszenie
ilości odpadów i rozwój selektywnej zbiórki.
2) Rozwój lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.
3) Prawidłowe gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.
4) Kontynuacja działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.
5) Kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
6) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu prawidłowe gospodarowanie
odpadami.
7) Realizacja założeń dokumentów wyższego szczebla.

8.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
Pielęgnacja oraz rozbudowa terenów czynnych biologicznie na terenie Gminy.
Ochrona i rozwój form ochrony przyrody.
Gospodarowanie zasobami leśnymi.
Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych.
Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnych, w tym promocja zachowań proekologicznych
w prasie i mediach.
Kontynuacja systemu informowania społeczeństwa poprzez różne środki przekazu
i zwiększanie aktywności społecznej w zakresie udziału przy opracowywanych strategiach
i programach.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

9.
ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM
1) Kontrole zakładów mogących mieć negatywny wpływ na stan środowiska i bezpieczeństwa
mieszkańców.
Najważniejszymi kwestiami dla Gminy Świerzawa wynikającymi z analizy stanu i zagrożeń środowiska
i obszarów stwarzających nadal problemy, są inwestycje i czynności administracyjno-organizacyjne
w zakresie:
- rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy jakości wód
płynących,
- wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzania energii odnawialnej, modernizacji systemu
komunikacyjnego w celu poprawy jakości powietrza i poprawy stanu w całej strefie,
- modernizacji ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej we właściwym
miejscach w celu ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją hałasu,
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rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym
dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do
warunków lokalnych.

Wyznaczone cele ekologiczne, a w ich ramach działania (wymienione w tabelach harmonogramu),
jakie należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy Świerzawa, stanowią podstawę
dla realizacji konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały
wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie i przewidywanych
kierunków rozwoju.
Zadania własne Gminy Świerzawa to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub
częściowo ze środków będących w dyspozycji samorządu. Natomiast zadania koordynowane to
pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych,
będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego,
bądź instytucji działających na terenie jednostki.
Należy zaznaczyć, że szeroko pojęta ochrona środowiska oraz działania mające prowadzić do
zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, przez
samorząd. Działania Gminy są ukierunkowane poprzez czynności prowadzone na szczeblu krajowym,
wojewódzkim oraz regionalnym przez takie jednostki i instytucje, jak: Ministerstwo Środowiska,
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka, Wojewodę i Sejmik Województwa,
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną,
Inspekcję Ruchu Drogowego, zarządców dróg, organy nadzoru budowlanego, inspekcję sanitarną,
Powiat, zarządzających instalacjami, podmioty gospodarcze, czy też właścicieli gruntów.
Proces zarządzania środowiskiem w postaci planowania konkretnych inwestycji spoczywa
niewątpliwie głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze spójność koordynacji działań
pomiędzy poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpracę
z pozostałymi partnerami, zarządzanie środowiskiem Gminy Świerzawa przy pomocy Programu
ochrony środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów
zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu.
Władze Gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja
regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego - uchwały oraz decyzje administracyjne
związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również
funkcje wykonawcze i kontrolne. Pożądane jest, aby władze Gminy pełniły również funkcje
wspierające dla podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru oraz funkcje kreujące działania
ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego.
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7.2. Harmonogram zadań ekologicznych
Lp.

Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania

Cele i zadania ekologiczne

Szacowany
termin
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

zadanie
ciągłe

Przedsiębiorstwa,
Zakłady, Urząd Miasta
i Gminy Świerzawa,
podmioty
gospodarcze,
właściciele i zarządcy
budynków, inwestorzy
indywidualni

2017 - 2024

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

2017
2018
2019
2020
2021 - 2024
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PRIORYTET 1

1

Plan gospodarki niskoemisyjnej - likwidacja
niskiej emisji, wymiana indywidualnych źródeł
energii . (Redukcja niskiej emisji poprzez:
modernizację istniejących źródeł ciepła
poprawę sprawności w procesach spalania i
stosowanie ekologicznych nośników energii),

2

Termomodernizacja i termo renowacja
budynków,

-

150

150

150

600

Środki własne jednostek realizujących, budżet gminy,
środki pomocowe UE, PROW – 60% lub RPO – 80%

812

3

Likwidacja niskiej emisji, wymiana
indywidualnych źródeł energii

-

4

Plan gospodarki niskoemisyjnej – modernizacja
oświetlenia ulicznego

-

5

Plan gospodarki niskoemisyjnej – rozbudowa
sieci ciepłowniczej

-

6

Plan gospodarki niskoemisyjnej – rozwój
rozproszonych źródeł energii -kolektory
słoneczne

-

526

300

150

150

-

150

150

-

-

150

-

-

500

350

600

350

500

-

2018 - 2019

2018 - 2019

-

lata 2019 2020

-

lata 2018 2019

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa przy
dofinansowaniu
WFOSiGW
Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa
Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa
Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

118

Miasto i Gmina Świerzawa

Lp.

Cele i zadania ekologiczne

Program Ochrony Środowiska

Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania
2017

7

Plan gospodarki niskoemisyjnej – rozwój
rozproszonych źródeł energii – małe instalacje
fotowoltaiczne

8

Plan gospodarki niskoemisyjnej – rozwój
rozproszonych źródeł energii – mikro instalacje
fotowoltaiczne

9

Plan gospodarki niskoemisyjnej – wymiana
energochłonnego oświetlenia w obiektach
użyteczności publicznej

10

Przebudowa dróg gminnych Rząśnik,
Sokołowiec Sędziszowa

11

Rozbudowa ścieżek rowerowych

12

Plan gospodarki niskoemisyjnej – audyty
energetyczne budynków publicznych

13

Plan gospodarki niskoemisyjnej – prowadzenie i
wspomaganie prowadzenia edukacji przez
instytucje oświatowe, ośrodki kształcenia
(promocja odnawialnych źródeł energii)

2018

-

2019

120

-

480

-

40

1100

31

5

45

2899

1200

-

2020

1280

480

40

2021 - 2024
-

-

20

-

lata 2018 Urząd Miasta i Gminy
2019
Świerzawa

-

lata 2018 Urząd Miasta i Gminy
2019
Świerzawa

-

lata 2018 Urząd Miasta i Gminy
2020
Świerzawa

-

-

-

-

-

-

lata 2017 - Urząd Miasta i Gminy
2018
Świerzawa

-

119

Podmiot
odpowiedzialny

lata 2017 Urząd Miasta i Gminy
2018
Świerzawa

-

5

Szacowany
termin
realizacji

-

-

-

-

Urząd Miasta
2017
Świerzawa
finansowanie
80%
Urząd Miasta
lata 2017 Świerzawa
2018
finansowanie
80%

i Gminy
,
RPO –
i Gminy
RPO –

Miasto i Gmina Świerzawa

Lp.

Cele i zadania ekologiczne
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Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania
2017

14

Odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni
ulic w Mieście i Gminie Świerzawa:

15

Edukacja ekologiczna:
1. W zakresie gospodarki niskoemisyjnej
polegająca na organizacji akcji społecznych
związanych
z
ograniczeniem
emisji,
gospodarką
odpadami,
efektywnością
energetyczną, promocją terenów zielonych
oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii. Działanie to skierowane jest do
mieszkańców
gminy
jako
głównych
konsumentów energii. Akcja powinna w
sposób czytelny przekazywać informacje
dotyczące oszczędnego gospodarowania
energią, racjonalnej gospodarki odpadami,
promocji
terenów
zielonych,
wykorzystywania
energii
ze
źródeł
odnawialnych,
ograniczania
emisji,
szkodliwość spalania odpadów w domowych
kotłowniach , paleniskach (informacje jakie
materiały podczas spalania wydzielają
toksyczne substancje i w jaki sposób
zagrażają otoczeniu i mieszkańcom miasta)
, zmiany przyzwyczajeń związanych z
nadmiernym zużyciem energii. Forma
kampanii może być prowadzona jako akcja
informacyjna, konkursy, plebiscyty. Istotne

2018

2019

2020

Szacowany
termin
realizacji

2021 - 2024
zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe
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Podmiot
odpowiedzialny

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa
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Cele i zadania ekologiczne

Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania
2017

2018

2019

2020

Szacowany
termin
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

2021 - 2024

jest, aby w ww. działania aktywnie
zaangażowana była lokalna społeczność, w
tym dzieci i młodzież.

2.

1

OCHRONA PRZED HAŁASEM I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA - PRIORYTET 2

Wspieranie i realizacja inwestycji
zmniejszających narażenie na hałas modernizacja istniejącej infrastruktury
drogowej;

2

Budowa ścieżek rowerowych , promocja
transportu publicznego

3

Promocja i wspieranie stosowania rozwiązań
technicznych zapobiegających powstawaniu i
przenikaniu hałasu do środowiska oraz środków
zmniejszających poziom hałasu

4

Działania administracyjne i organizacyjne mające
na celu utrzymanie standardów jakości
środowiska w zakresie emisji hałasu i lokowania
działalności gospodarczej we właściwych
strefach.

zgodnie z założeniami poszczególnych zarządców dróg ,
koszty j.w. w priorytecie 1 : OCHRONA POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU .

zadanie
ciągłe

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

20172019

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

Środki własne jednostek realizujących, budżet gminy,
środki pomocowe UE, kredyty, RPO,

Środki własne jednostek realizujących, budżet gminy,
środki pomocowe UE, kredyty,

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
starostwa, budżet państwa.

3.OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3
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zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa
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Cele i zadania ekologiczne

Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania
2017

1

inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych
oraz rozeznanie jakie obszary podlegają
ponadnormatywnemu promieniowaniu
elektromagnetycznemu,
kontrola emisji promieniowania
elektromagnetycznego do środowiska przy
wydawaniu przez organy ochrony środowiska
pozwoleń na emitowanie pól
elektromagnetycznych przez linie i inne źródła
pól elektromagnetycznych

2

Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji
źródeł pól elektromagnetycznych, z dala od
zabudowy mieszkaniowej;

2018

2019

2020

Szacowany
termin
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

2021 - 2024

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne

zadanie
ciągłe

WIOŚ, Gmina

zadanie
ciągłe

Gmina, Powiat i
przyjmowanie
zgłoszeń instalacji
(koszty
administracyjne)

4. OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH PROPRYTET 4

1

2

Uporządkowanie gospodarski wodno-ściekowej
w zlewni rzeki Kaczawa na terenie miasta i
gminy Świerzawa
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej, zgodnie z
planami inwestycyjnymi i projektowymi
(planami Aglomeracji Kanalizacyjnych)
Budowa szczelnych – zbiorników
bezodpływowych z zapewnieniem
kontrolowanego wywozu ścieków ,

2900

1745

3425

2775

5640

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
środki pomocowe UE, PROW – 60% lub RPO – 80%
Koszt budowy zbiornika bezodpływowego 3-5 tys. zł
Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5-15 tys.
zł
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2017 - 2024

Gmina Świerzawa

2017 - 2023

właściciele posesji
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Lp.
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Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania

Cele i zadania ekologiczne

2017
budowa przydomowych, przyzagrodowych
oczyszczalni ścieków na obszarach, na których
prowadzenie zbiorczych systemów
kanalizacyjnych jest ekonomicznie lub
technicznie nieuzasadnione (obszary górskie,
obszary z rozproszoną zabudową),

2018

2019

2020

Szacowany
termin
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

2021 - 2024

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
środki pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW,
NFOŚiGW

5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN – PRIORYTET 5

1

2

1

Racjonalne i efektywne gospodarowanie
zasobami kopalin ze złóż,
Ochrona i zrównoważone wykorzystanie
zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na
środowisko związanej z eksploatacją kopalin i
prowadzeniem prac poszukiwawczych.

Racjonalne gospodarowanie zasobami
surowców mineralnych wraz z minimalizacją
wpływu eksploatacji na środowisko.
Ograniczanie presji środowiskowej wywieranej
przez sektor górniczy, zmniejszenie uciążliwości
wynikających z wydobywania kopalin

zadanie
ciągłe

Przedsiębiorstwa,
Zakłady, Gmina.
Podmioty
gospodarcze,
Powiat (koncesje)
Urząd Górniczy

zadanie
ciągłe

Przedsiębiorstwa,
Zakłady, Gmina.
Podmioty
gospodarcze,
Powiat (koncesje –
koszty
administracyjne)
Urząd Górniczy

brak szczegółowych danych kosztowych,

Środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe
UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW,
NFOŚiGW
brak szczegółowych danych kosztowych,
Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
środki pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW,
NFOŚiGW

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB – PRIORYTET 6
Utrzymanie porządku i czystości w gminie.
dochody z opłat za gospodarowanie odpadami
zadanie
komunalnymi
ciągłe
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Gmina, właściciele
nieruchomości
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Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania

Cele i zadania ekologiczne

2017

2018

2019

2020

Szacowany
termin
realizacji

2021 - 2024

2

3

4

5

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów
zdegradowanych,

Ograniczanie negatywnego oddziaływania
procesów gospodarczych na środowisko
glebowe.

Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni
ziemi.

Ochrona zasobów gleb nadających się do
wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich
przeznaczeniem na inne cele.

Środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe
UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW,
NFOŚiGW
brak szczegółowych danych kosztowych, ze względu
na ilość przedsiębiorstw i zakładów działających na
terenie gminy
Środki własne jednostek realizujących,
środki pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW,
NFOŚiGW
brak szczegółowych danych kosztowych, ze względu
na ilość zakładów działających na terenie gminy
Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
środki pomocowe UE, kredyty,

brak szczegółowych danych kosztowych,
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Podmiot
odpowiedzialny

zadanie
ciągłe

Przedsiębiorstwa,
Zakłady, Podmioty
gospodarcze,
Powiat (w ramach
nadzoru –decyzje
administracyjne),
Nadleśnictwa,
RDOŚ

zadanie
ciągłe

Przedsiębiorstwa,
Zakłady, Podmioty
gospodarcze, WIOŚ,
RDOŚ

zadanie
ciągłe

WIOŚ,
Przedsiębiorstwa,
Zakłady, Podmioty
gospodarcze,
Nadleśnictwa, RDOŚ

zadanie
ciągłe

Nadleśnictwa, Powiat
(w ramach nadzoru –
decyzje
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Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania

Cele i zadania ekologiczne

2017

2018

2019

2020

Szacowany
termin
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

2021 - 2024
administracyjne)

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
środki pomocowe UE, kredyty,
7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7

szacunkowy koszt od 10 tys. zł
1

Likwidacja miejsc nielegalnego składowania
odpadów

zadanie
ciągłe

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin,
WFOŚiGW

2

Wymiana pokryć dachów azbestowych

30

30

30

30

100

3

Przedsięwzięcia związane z gospodarką
odpadami

4,5

5

5

5

20

8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU
– PRIORYTET 8
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2017-2024

2017-2024

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa (dotacja z
WFOŚiGW i środki
własne właścicieli
nieruchomości)
Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa (środki
własne)

Miasto i Gmina Świerzawa

Lp.

1

2
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Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło
finansowania

Cele i zadania ekologiczne

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni,
zadrzewień, zakrzewień oraz parków.
Pielęgnacja oraz rozbudowa terenów czynnych
biologicznie na terenie Gminy.

2017

2018

7

5

2019

2020

5

Szacowany
termin
realizacji

Podmiot
odpowiedzialny

2021 - 2024

5

20

brak szczegółowych danych kosztowych,

zadanie
ciągłe

zadanie
ciągłe

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa (środki
własne)

RDLP, Nadleśnictwa,

Środki własne jednostek realizujących RDLP, Nadleśnictwa ,
środki pomocowe UE, kredyty,
3

4

Edukacja ekologiczna i propagowanie działań
proekologicznych . Organizacja akcji
edukacyjno-informacyjnych, w tym promocja
zachowań proekologicznych w prasie i mediach.
Ochrona i rozwój form ochrony przyrody.
Działania administracyjne i organizacyjne
mające na celu ochronę zasobów
przyrodniczych.

12

15

15

15

60

zadanie
ciągłe

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa ,
organizacje.

zadanie
ciągłe

Urząd Miasta i Gminy
Świerzawa

WFOŚiGW, PFOŚiGW – 30% lub własne 100%

Środki własne, budżet gminy
ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM - PRIORYTET 9

2

2

1) modernizacja zbyt wąskich odcinków dróg,
którymi odbywa się transport materiałów
niebezpiecznych;
2) likwidacja skutków osuwisk,
Kontrole zakładów mogących mieć negatywny
wpływ na stan środowiska i bezpieczeństwa
mieszkańców.
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zadanie
ciągłe

UW, Powiatowy
Zarząd Dróg , Gmina

zadanie
ciągłe

WIOŚ
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8. System finansowania inwestycji
Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości i szanse na
lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie funduszy pochodzących ze źródeł
unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez przystępowanie
zainteresowanych stron do konkretnych programów i projektów. Bardzo ważnym jest, aby władze
lokalne podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój
zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności.
Aktualne programy tzn. na lata 2014 - 2020, dotyczące działań w zakresie ochrony oraz kształtowania
środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest uzyskanie środków na
konkretne projekty rozwojowe, zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską. W Polsce
występuje wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania projektów inwestycyjnych w
zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje
finansowanie w formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych
źródeł finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest
uzyskanie bardzo korzystnych warunków finansowania.
Podstawowe źródła finansowania:
- środki własne gminy,
- środki wnioskodawcy,
- środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich,
- środki komercyjne.

Należy pamiętać iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno
objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią.
Przewiduje się poza środkami Gminy Świerzawa, następujące źródła finansowania PGN:
Środki krajowe:
- Budżet Państwa,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu,
- Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS).
Środki regionalne:
- Budżet Województwa,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Regionalny Plan Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Inne:
- Kredyty preferencyjne,
- Mechanizm ESCO,
- Kredyty komercyjne,
-Własne środki inwestorów.
Środki finansowe na monitoring i ocenę
- WFOŚiGW,
- NFOŚiGW ,
- Środki własne gminy.
Decyzje dotyczące finansowania efektywności energetycznej muszą być kompatybilne z zasadami
sporządzania budżetów publicznych. Przykładowo, środki wygenerowane dzięki poprawie

127

Miasto i Gmina Świerzawa

Program Ochrony Środowiska

efektywności wykorzystania energii i zmniejszeniu rachunków za energię mogą prowadzić do
zmniejszenia zasobów finansowych w kolejnym okresie budżetowym. Jest to spowodowane tym, że
najczęściej projekty z zakresu efektywności energetycznej są finansowane z budżetu kapitałowego,
podczas gdy rachunki za energię są płacone z budżetów operacyjnych.
Władze lokalne powinny przydzielić środki niezbędne do realizacji programu w ramach swoich
rocznych budżetów, jak również podjąć wiążące zobowiązania na kolejne lata. Ponieważ zasoby gmin
są niewystarczające, zawsze będzie istniała konieczność rywalizacji o dostępne wsparcie finansowe.
Aby zabezpieczyć finansowanie działań niezbędnych do realizacji w POS ze środków własnych Gminy
Świerzawa koniczne jest uwzględnienie przewidzianych działań długoterminowych w zakresie polityki
ochrony środowiska do Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Świerzawa
Niezbędne jest coroczne uwzględnienie wszystkich działań określonych w PGN w budżecie Z uwagi na
trudność w planowaniu działań na okres dłuższy niż 3-4 lata, realizacja poszczególnych zadań i kwoty
przewidziane na ich wykonanie należy traktować jako szacunkowe. W trakcie tworzenia planów
budżetowych na kolejne lata Miasto Świerzawa, powinna zabezpieczać w budżecie środki na
realizację zadań przewidzianych w POS dla Gminy Świerzawa. Działania, dla których finansowanie
nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być realizowane przy udziale środków z dostępnych
funduszy zewnętrznych.
Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie efektywnej
energii (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE), to:
1. Ministerstwo Środowiska - zajmuje się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce.
Misją ministerstwa jest współtworzenie polityki państwa, troska o środowisko w kraju i na świecie
oraz wywieranie wpływu na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw
człowieka rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak
i przyszłych pokoleń. Sposobem realizacji celów ministerstwa jest m. in. stymulowanie inwestycji
mających wpływ na zmniejszenie ilości zużywanej przez polską gospodarkę energii oraz
zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski. http://www.mos.gov.pl/
2. Ministerstwo Gospodarki - jednym z podstawowych celów ministerstwa jest kształtowanie
warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz podejmowanie działań
sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej. W kontekście
inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii istotne jest
również zaangażowanie ministerstwa w funkcjonowanie krajowych systemów energetycznych,
z uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju.
http://www.mg.gov.pl/
3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi,
przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym.
W kontekście rozwoju wsi realizowane są komponenty związane z rozwojem i budową zasobów
pozyskujących
energię
ze
źródeł
odnawialnych
na
obszarach
wiejskich.
http://www.minrol.gov.pl/pol/
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wspólnie z wojewódzkimi
funduszami jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym
zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie
środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony
środowiska w Polsce. Działania NFOŚIGW są wspierane przez wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska, które realizują spójne przedsięwzięcia w poszczególnych regionach kraju. NFOŚiGW
wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako niezależne
podmioty prawne, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy
Fundusz jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych, głównie o charakterze
ponadregionalnym, natomiast WFOŚiGW na poziomie regionalnym. http://www.nfosigw.gov.pl/
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8.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Źródłem funduszy na ochronę środowiska jest przede wszystkim Program Infrastruktura i Środowisko
2014 - 2020. To właśnie z niego będzie dotowanych najwięcej inwestycji z zakresu ochrony
środowiska. Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów
i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny programu
został oparty na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych
obszarach:
1.
czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów
cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy
funkcjonowania europejskiego rynku energii;
2.
adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu
odporności systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu
możliwości zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na
nie;
3.
konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia
na światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie
efektywne korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych
infrastruktur sieciowych.
Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się:
I.
Zmniejszenie emisyjności gospodarki.
II.
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
III.
Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego.
IV.
Infrastruktura drogowa dla miast.
V.
Rozwój transportu kolejowego w Polsce.
VI.
Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego.
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.
IX.
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.
X.
Pomoc techniczna.

8.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
W zakresie ochrony środowiska ważny jest także Regionalny Program Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego. Cel główny RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający
spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału dolnośląskiego rynku pracy osiągany
będzie poprzez cele strategiczne stanowiące odpowiedź na trzy podstawowe wyzwania Strategii
Europa 2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego, jak i włączającego:
1. Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości,
chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach.
2. Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności
regionalnego rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie
społeczne i edukację.
3. Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Dolnym Śląsku PO
WM 2014-2020 realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP)
Z nowymi programami można zapoznać się na stronach funduszy europejskich oraz poszczególnych
jednostek odpowiadających za zarządzanie programami.
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8.3. Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oferują możliwość dofinansowania szerokiej gamy
projektów w ramach różnych programów priorytetowych ogłaszanych często jako konkursy. Są także
podmiotami, które koordynują dofinansowanie z innych instrumentów finansowych. Działanie
jednostek opiera się na Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie
z nią, misją instytucji jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem
generalnym jest Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez
stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Zakłada
się, że osiągnięcie celu generalnego będzie realizowane w ramach czterech priorytetów
środowiskowych tj.:
1. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym:
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
- efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych,
- adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych.
2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym:
- minimalizacja składowanych odpadów,
- wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele
energetyczne,
- promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu,
- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin.
3. ochrona atmosfery, w tym:
- poprawa jakości powietrza,
- wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii.
4. ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym:
- utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji,
- ochrona korytarzy ekologicznych,
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej i rybackiej.
Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok kolejny, które
pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW
w Wrocławiu, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich stronach www (www.nfosigw.gov.pl
i www.wfosigw.wroclaw.pl).

8.4. Bank Ochrony Środowiska
Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne mogą korzystać także z dotacji
i preferencyjnych kredytów, oferowanych oraz finansowanych ze środków Banku Ochrony Środowiska.

Udziela on następujących kredytów proekologicznych:
Kredyt Dom EnergoOszczędny
- Słoneczny EkoKredyt
Kredyt z Dobrą Energią
Kredyty z dopłatami NFOŚiGW
Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska
Kredyt EkoMontaż
Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę
Kredyt EnergoOszczędny
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Kredyt EkoOszczędny
Ekologiczne kredyty hipoteczne
Kredyt z Klimatem
Kredyty we współpracy z WFOSiGW
Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW)
Kredyty z linii kredytowej NIB

Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, każdorazowo
i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do danej inwestycji
i przedsięwzięcia.

9. Strategia i monitoring realizacji Programu
9.1. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska
Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym
Programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów
zarządzających.
W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać będą główne
zadania zarządzania będzie Miasto Świerzawa. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w
jednostce będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest jeszcze poziom
powiatowy, wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez
podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska.
Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie i egzekwowanie prawa
mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez:
racjonalne planowanie przestrzenne,
kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,
porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska,
- instalowanie urządzeń i instalacji ochrony środowiska.
Na innych zasadach odbywa się natomiast zarządzanie w stosunku do podmiotów gospodarczych
korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) ekonomicznym
i zasadami konkurencji rynkowej, choć powszechne staje się także uwzględnianie głosu opinii
społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa się przez:
- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa,
- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,
- modernizacje stosowanych technologii,
- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,
- instalowanie urządzeń ochrony środowiska,
- stała kontrola zanieczyszczeń.
Instrumenty służące do zarządzania Programem Ochrony Środowiska wynikają z obowiązujących
aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, ustawa
o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach itp.) i można je podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz
strukturalne.
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9.1.1. Polityka ochrony środowiska w gminie jako narzędzie strukturalne do wdrażania Programu
Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 672),
polityka ochrony środowiska to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych
do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest ona prowadzona
na podstawie strategii rozwoju, programów
i dokumentów programowych, a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych
programów ochrony środowiska.
Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie rozwoju, plany
rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony środowiska i to one
wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego,
infrastrukturalnego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być Strategia rozwoju.
Dokument ten powinien być bazą dla opracowania programów sektorowych. O Strategii Rozwoju
Gminy Świerzawa szerzej jest mowa w rozdziale 5.2.
W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju poszczególnych
dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczone pewne ramy tego
rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie
Gminy Świerzawa wymaga podejmowania pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki,
jak i codziennego życia jego mieszkańców.
Każda jednostka decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie zarządzania
środowiskiem i tworzeniem lepszego modelu życia swoich mieszkańców. Program ochrony
środowiska jest jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju gminy, który powinien nawiązywać
do:
Polityki Ekologicznej Polski,
programów ekologicznych wyższego szczebla,
lokalnych wartości zasobów i zagrożenia środowiskowego,
lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania.
Lokalny rozwój powinien następować bez degradacji zasobów przyrody i jej ekosystemów
oraz uwzględniać warunki przyrodnicze i społeczne.
Podstawowe założenie ekorozwoju wymaga zastąpienia filozofii maksymalnego zysku, filozofią
wspólnego interesu. Dlatego tak ważne jest współdziałanie samorządu
i mieszkańców (wspomniane wcześniej rozmowy z mieszkańcami i edukacja ekologiczna). Właśnie
w gminie, wspólny interes jest szczególnie ważny i musi uwzględniać potrzeby wszystkich
mieszkańców. Jest to model życia, w którym ludzie starają się żyć w zgodzie z przyrodą i mieć wpływ
na otaczającą ich rzeczywistość społeczną i gospodarczą.
Dobre warunki środowiskowe wpływają na rozwój gospodarczy Gminy i poprawę warunków
zdrowotnych. Drogą ich osiągnięcia powinien być program ekorozwoju jednostki, którego częścią jest
aktualizowany Program ochrony środowiska oraz przestrzeganie jego założeń.

9.1.2. Finansowanie
Posiadanie odpowiednich środków finansowych na realizację Programu jest niezbędnym warunkiem
wdrożenia polityki środowiskowej gminy. Do instrumentów finansowych mogących być źródłem
realizacji przedsięwzięć proekologicznych zalicza się:
- opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody
powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za składowanie
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odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki,
administracyjne kary pieniężne,
odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna,
kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska,
pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów,
dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy
ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych.

9.1.3. Instrumenty prawne
Instrumentami prawnymi są wszystkie konkretne rozwiązania ukierunkowane na osiągnięcie celu
ekologicznego, z których Miasto Świerzawa może korzystać i jednocześnie mają one odniesienie
prawne - wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Instrumenty prawne dają jednostkom
samorządu terytorialnego i instytucjom działającym w ochronie środowiska możliwość nałożenia
określonych obowiązków i postanowień na podmioty.
Do instrumentów prawnych zalicza się:
- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia
zintegrowane,
- decyzje związane z gospodarką odpadami,
- koncesje geologiczne,
- raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji,
- uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego,
- decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i
zagospodarowania terenu,
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- strategiczne oceny oddziaływania inwestycji oraz opracowywanych planów i programów na
środowiska.
Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring, czyli kontrola jakości
stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w
odniesieniu do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako
obowiązujących, czynią je instrumentem o znaczeniu prawym.

9.1.4. Udział społeczeństwa – interesariuszy
Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i uchwalaniu
dokumentacji są ważnym elementem skutecznego zarządzania, opartego o zasady zrównoważonego
rozwoju i uwzględnianie racji społecznych. Można je podzielić na:
1. Narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się poprzez
działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące:
działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, interdyscyplinarny
model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych),
powiązań między władzami samorządowymi, a społeczeństwem (udział społeczeństwa w
zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, wprowadzenie
mechanizmów, tzw. budowania świadomości - kampanie edukacyjne).
2. Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych:
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środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty,
strategie i plany działań,
systemy zarządzania środowiskiem,
ocena wpływu na środowisko (udział społeczeństwa w strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko),
ocena strategii środowiskowych.
3. Narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju:
opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska),
regulacje cenowe,
regulacje użytkowania, oceny inwestycji,
środowiskowe zalecenia dla budżetowania,
kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.
4. Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju:
wskaźniki równowagi środowiskowej,
ustalenie wyraźnych celów operacyjnych,
monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.
-

Kolejnym, bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja ekologiczna.
Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz
komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze podejmowanych
działań inwestycyjnych.
Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy służbami ochrony środowiska,
instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Wzajemne
relacje powinny opierać się na partnerstwie, które będą prowadziły do wspólnej realizacji
poszczególnych przedsięwzięć.
Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy
społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze
informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób
bezpośredni.
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa
informacja potęguje proces edukacji.

9.2. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska
9.2.1. Zasady monitoringu
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu
ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie
oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu.
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:
monitoring środowiska,
monitoring programu,
monitoring odczuć społecznych.
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Monitoring środowiska
System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne
instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz
ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony
środowiska. Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa
polityka.
Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach
istniejących systemów kontroli i monitoringu.
Monitoring Programu
Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Rada Gminy
ocenia co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp
w zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie. Okresowa ocena realizacji
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie POŚ i analiza wyników tej oceny
stanowił wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten musi
się powtarzać co kilka lat, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie
osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny.
Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu Deminga. Opiera się na
ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl następującego ciągu przyczynowo skutkowego:
1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę.
2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę.
3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty.
4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę
(obowiązującą procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie.
Monitoring odczuć społecznych
Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii społecznej
i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na
rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu,
między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do organów kontrolnych w stosunku na
naruszania norm środowiskowych.

9.2.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych
W ocenie postępu wdrażania Programu ochrony środowiska oraz jego faktycznego wpływu na
środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych. Powinno być
ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na
środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej.
Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i może
być modyfikowana:
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Tabela 9.1. Lista przykładowych wskaźników monitorowania stopnia realizacji wdrażania Program
ochrony środowiska
Obszar interwencji

Wskaźnik jakości środowiska i presji na środowisko
klasa elementów biologicznych
klasa elementów
jakość wód powierzchniowych
hydromorficznych
klasa elementów fiz-chemicznych
stan / potencjał ekologiczny
stan chemiczny
jakość wód podziemnych
przekraczane wskaźniki w jakości wód powierzchniowych i podziemnych

ZASOBY WODNE

długość sieci wodociągowej, w tym wykonanej z wyrobów azbestowych
[km]
przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania [szt. / [km]
3
woda dostarczona gospodarstwom domowych [dam ]
ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.]
zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca
3
[m ]
długość sieci kanalizacyjnej, w tym sieci sanitarnej i deszczowej [km]
przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania [szt. / km]
3
ścieki odprowadzone [dam ]
ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.]
3
ścieki oczyszczane w ciągu roku [dam ]
3
ścieki odprowadzane w czasie doby do kanalizacji [dam ]
3
zużycie wody na potrzeby przemysłu [dam ]
3
pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu [dam ]
3
zakup wody z wodociągów komunalnych na cele produkcyjne [dam ]
3
ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem do sieci kanalizacyjnej[dam ]
stopień skanalizowania i zwodociągowania [%]
ilość eksploatowanych urządzeń podczyszczających na sieci [szt.]
liczba pomników przyrody [szt.]
inne formy ochrony przyrody [szt.]
% powierzchni jednostki objętej prawną ochroną przyrody [%]

ZASOBY
PRZYRODNICZE

zieleńce [szt.]
zieleń uliczna [szt. / ha]
tereny zieleni osiedlowej [szt. / ha]
udział terenów zieleni w powierzchni ogółem [%]
żywopłoty [km]
nasadzenia drzewa [szt.]
nasadzenia krzewy [szt.]
jakość powietrza w strefie
przekraczane stężenia zanieczyszczeń
NO2
NOx

POWIETRZE
ATMOSFERYCZNE /
HAŁAS

SO2
3

stężenia zanieczyszczeń [ug/m ]

O3
CO
PM 10
PM 2,5
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Wskaźnik jakości środowiska i presji na środowisko
benzo(a)piren
benzen

ODPADY

EDUKACJA

AWARIE
POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
POWIERZCHNIA ZIEMI

zawartość metali w pyle PM 10 Pb Cd
Ni As
ilość zlikwidowanych indywidualnych palenisk domowych / kotłowni
zastąpionych niskoemisyjnymi źródłami ciepła [szt.]
ilość wykonanych termomodernizacji obiektów [szt.]
ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych
OZE [szt.]
emisja poszczególnych zanieczyszczeń [Mg]
długość czynnej sieci gazowej ogółem [km]
długość czynnej sieci gazowej przesyłowej [km]
długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej [km]
czynne przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
[szt. / km]
odbiorcy gazu [os.]
odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [os.]
3
zużycie gazu [m ]
3
zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [m ]
ludność korzystająca z sieci gazowej [os.]
długość sieci ciepłowniczej [km]
długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km]
zastosowane rozwiązania minimalizujące hałas i wibracje
wielkość i miejsca notowanych przekroczeń hałasu [dB]
masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych ogółem [Mg]
masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych ogółem na 1 mieszkańca
[Mg]
w tym z gospodarstw domowych [Mg]
odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca [kg]
osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania [%]
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła [%]
poziom recyklingu odpadów budowlanych [%]
ilość usuniętego azbestu [Mg]
liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy
dane o imprezach, festynach, akcjach, wydawnictwach propagujących
ekologiczne postawy
liczba osób uczestniczących w projektach edukacyjnych zrealizowanych na rzecz
ochrony środowiska
nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska [zł]
rodzaje i liczba zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia
środowiska [szt.]
ilość zgłoszeń awarii [szt.]
liczba pomiarów, ocena [szt.]
powierzchnia terenów zrekultywowanych [ha]
powierzchnia zmienionego użytkowania gruntów [ha]
powierzchnia zrekultywowanego składowiska odpadów [ha]
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10. Edukacja ekologiczna
10.1. Założenia ogólne
Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (np. art. 5 i art. 74) jak
i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska,
o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty.
Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów
międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21.
W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r. dokument pn. Narodowa
Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone cele, z których do podstawowych
należą miedzy innymi, upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie
edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej. Ważnym celem jest również kształtowanie
pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska, rozpatrując
jego walory w ramach ekonomii, ekologii i wartości społecznych. Ponadto należy umożliwić każdemu
człowiekowi zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska i zachęcać
mieszkańców do angażowania się w sprawy ochrony środowiska i właściwego korzystania z jego
zasobów.
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji
środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów
Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie
grupy wiekowe, zawodowe oraz decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym.
Cele zawarte w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, ujęte
zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Na podstawie postanowień tego
dokumentu, edukacja ekologiczna powinna być realizowana na obszarach jednostek samorządowych,
przede wszystkim na obszarze gmin, jednak powinna być także wspierana przez samorządy
powiatowe i wojewódzkie.

10.2. Potrzeba edukacji ekologicznej
Edukacja środowiskowa (edukacja ekologiczna) jest koncepcją kształcenia i wychowywania
społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z hasłem „myśleć
globalnie, działać lokalnie”. Ważnym elementem jest łączenie wiedzy przyrodniczej z humanistyczną
oraz działaniami praktycznymi.
Potrzeba wdrożenia ekorozwoju, poprzez edukację ekologiczną, pojmowanego jako całokształt
harmonijnych działań człowieka, korzystającego z zasobów środowiska przyrodniczego w sposób
racjonalny, odpowiedzialny oraz gwarantujący ich zachowanie dla przyszłych pokoleń jest obecnie
sprawą pilną, godną stawiania jej ponad wszelkimi podziałami. Dlatego też edukacyjne działania
proekologiczne powinny integrować całe społeczeństwo.
Obejmuje ona uwzględnianie, we wszystkich działaniach, tematyki z zakresu ochrony i kształtowania
środowiska. Zagadnienia szeroko pojętej ekologii, powinny docierać do wszystkich grup społecznych
i wiekowych. W związku z tym ważne jest znalezienie odpowiednich środków przekazu tak, aby w jak
najprostszy i najskuteczniejszy sposób przekazywać informację ekologiczną.
Niewiele osób rozumie, jaki wpływ na stan i jakość środowiska mają zachowania poszczególnych
osób, rodzin i grup społecznych jak również ich przyzwyczajenia, styl życia, sposoby wypoczynku lub
odżywiania. Dlatego też edukacja ekologiczna, wspomagająca zrozumienie zależności między
człowiekiem, jego wytworami i przyrodą, obejmować musi wszystkich ludzi bez wyjątku – w pierwszej
kolejności najmłodszych, którzy mogą skutecznie przekazywać osobom starszym wzorce zachowań
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proekologicznych. Jedynie wspólny wysiłek wszystkich ludzi razem i każdego z osobna, podejmowany
codziennie, w każdym miejscu: w domu, w pracy, podczas wypoczynku, jest w stanie zahamować
degradację środowiska, wpłynąć na poprawę jakości naszego życia i zdrowia oraz zapewnić
perspektywy godziwego życia przyszłym pokoleniom.
Informacja na temat edukacji ekologicznej na terenie gminy w ostatnich czterech latach:
• corocznie organizowany jest Gminny Konkurs Ekologiczny w ramach rywalizacji międzyszkolnej
każdego roku pod innym hasłem obejmującym dany problem ochrony środowiska.
Motto konkursu w poszczególnych latach:
2012 – „czyste środowisko – najlepsze uzdrowisko”
2013 - „okaż kulturę i chroń naturę”
2014 –„każdemu sercu bliska ochrona środowiska”
2015- „ekologicznie – znaczy logicznie”.
W bieżącym roku odbyła się już 17 edycja gminnego konkursu ekologicznego realizowanego
pod patronatem Burmistrza oraz przy dofinansowaniu z budżetu gminy.
•

coroczna akcja Sprzątanie Świata pod patronatem Burmistrza. Udział w akcji biorą przede
wszystkim uczniowie i nauczyciele wszystkich szkół na terenie gminy oraz zainteresowani
mieszkańcy. Materiały na akcję oraz drobne upominki dla uczestników finansowane z budżetu
gminy. Odpady w ramach akcji porządkowej zbierane są z zachowaniem zasad selektywnej
zbiórki.
• corocznie z budżetu gminy na wniosek zainteresowanych placówek szkolnych dofinansowane
są zajęcia ekologiczne w ramach uczestnictwa uczniów w przedsięwzięciu edukacyjnowychowawczym „Zielona Szkoła”,
• na wniosek zainteresowanych jednostek (szkół, placówek kultury) dofinansowane są z budżetu
gminy konkursy i festyny organizowane przez te placówki np.:
• 2015 rok – zakupiono 1000 toreb wielokrotnego użytku z nadrukiem ekologicznym w ramach
propagowania zachowań proekologicznych i konsumenckich. W ramach programu
edukacyjnego realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Turystyki zakupiono 50 kamizelek
odblaskowych z nadrukiem ekologicznym.
Należy równocześnie wyznaczyć cele i efekty, jakie ma przynieść prowadzona akcja edukacyjno –
informacyjna. Są nimi przede wszystkim:
Ograniczenie zanieczyszczania wód – poprawa jakości wód;
Dające się zmierzyć, ograniczenie masy odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa
domowe;
Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza;
Poprawa stanu zieleni (parki, lasy);
Powstanie trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, podejmujących
nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej;
Zwiększenie sprzyjającego nastawienia społeczności lokalnej do ochrony środowiska oraz zachęcanie
lokalnych przedsiębiorców do stosowania ekologicznych, czystych technologii jako sprzyjających
technologii, a nie ograniczających rozwój.
Właściwie opracowany Program edukacji ekologicznej w gminie powinien również uwzględniać
nakłady finansowe oraz możliwości finansowania zadań edukacyjnych przewidzianych
harmonogramem programu. Istotna jest również spójność tego programu z założeniami programów
edukacyjnych wyższych szczebli (wojewódzkim i krajowym).
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Skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa wymaga udziału w tym procesie wszystkich
zainteresowanych podmiotów wywierających wpływ na sposób i intensywność korzystania ze
środowiska, w tym również udziału obywateli. Podstawowe znaczenie dla szerokiego udziału
społeczeństwa w realizowaniu celów ekologicznych ma edukacja ekologiczna i zapewnienie
powszechnego dostępu do informacji o środowisku.
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11. Wykorzystane materiały i opracowania
1. Raport o stanie środowiska w województwie Dolnośląskim w 2014 r.
2. Raport o stanie środowiska w województwie Dolnośląskim w 2015 r.
3. Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej
Wybrane akty prawne
•

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. 2016 poz. 672);

•

Ustawa z dnia 18 lipca.2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2015 r., poz. 469 z późn. zm.);

•

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn.
zm.);

•

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1131);

•

Ustawa z dnia 3 lutego1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.
909 z późn. zm.);

•

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1688);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 r., poz. 1800);

•

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 poz. 1989);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2014 r., poz. 995);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016 poz. 85);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r., poz. 1031);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 112);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania
tych poziomów (Dz. U. 2003 r. nr 192 poz. 1883);

•

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U.
2003 r. nr 5 poz. 58 z późn.zm.);
Dostępne strony internetowe:
• http://isap.sejm.gov.pl
• http://natura2000.gdos.gov.pl
• www.kp.org.pl
• www.pois.gov.pl
• www.sejm.gov.pl
• www.stat.gov.pl
Materiały w posiadaniu Urzędu Gminy :
• decyzje,
• pozwolenia,
• umowy,
• raporty i sprawozdania ilościowe,
• opracowania.
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