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1. STAN FORMALNO-PRAWNY
PROGNOZY

I

CEL

SPORZĄDZENIA

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze
zm.). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący Aktualizację Programu Ochrony
Środowiska (APOŚ) dla Gminy Świebodzice na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym
skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał pisma określające zakres i stopień
szczegółowości Prognozy od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Zgodnie z zakresem Prognoza powinna:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach
z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627- tekst jednolity z późn.
zm.),
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
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– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na
te elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych
w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania
oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy.
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska
przyrodniczego i kulturowego.

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 1235 ze
zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na
środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny
Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zawiera elementy
zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy
opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem:
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
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(-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania
i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są
one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.


4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
AKTUALIZACJI
PROGRAMU
OCHRONY
ŚRODOWISKA
I POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do
osiągnięcia postawionych celów.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice cele środowiskowe skupiają
się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie przyrody.
Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu zawieszonego, zmniejszenie
narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.
Analizując cele sformułowane w APOŚ, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać
odniesienia tych celów do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych
(wojewódzkim i krajowym) oraz równoległych, określonych na szczeblu Gminy. Od
komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej Gminy.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z dokumentami planistycznymi
i strategicznymi:
 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
 Planem rozwoju lokalnego
Zadania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie
mają być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego
stanu środowiska. Ocenia się że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały
korzystny wpływ na środowisko regionu.
Ponadto Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z Ustawą o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz. U. z 2013, poz. 627 ze zm.).
Na terenie Miasta Świebodzice znajdują się:
- Książański Park Krajobrazowy
- Obszary NATURA 2000 – obszary siedliskowe
- „Dobromierz”,
- „Przełom Pełcznicy pod Książem”.
- Rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”;
- Pomniki przyrody: 34 pomniki przyrody ożywionej.
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Przyjęcie obszarów Natura 2000 do prawa polskiego wiąże się z przyjęciem rozporządzenia
Ministra Środowiska, w którym określa się nazwę, położenie administracyjne, obszar i mapę
obszaru, cel i przedmiot ochrony. W terminie 6 lat od zatwierdzenia obszaru przez Komisję
Europejską jako obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty lub od dnia wyznaczenia obszaru
specjalnej ochrony ptaków zostaje opracowany plan zadań ochronnych na okres 10 lat.
Ustanowienie rezerwatu następuje na drodze zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony
środowiska, w którym określa się jego nazwę, położenie lub przebieg granicy i otuliny, jeżeli
została wyznaczona, cele ochrony, rodzaj i typ rezerwatu, sprawującego nadzór. Ustanowienie
użytku ekologicznego i pomniku przyrody następuje na drodze uchwały rady gminy, która określa
nazwę obiektu lub obszaru, położenie, sprawującego nadzór, szczególne cele ochrony oraz
zakazy dla danego obiektu.
Cele wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony i
zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną. Stopień zgodności zapisów
APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z
ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU
5.1. Charakterystyka ogólna
Miasto Świebodzice to ponad 20-tysięczne miasto położone w południowo – zachodniej części
Powiatu Świdnickiego, w Województwie Dolnośląskim. Znajduje się w obrębie oddziaływania
Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego zamieszkałego przez 370 000 – 400 000 osób. Zajmuje
powierzchnię 30,43 km2, położone w wyznaczonej przez Studium Województwa strefie aktywności
gospodarczej. Tereny zainwestowane zajmują 521 ha, co stanowi ok. 17 % ogólnej powierzchni,
pozostałe tereny to grunty rolne, tereny leśne, wody powierzchniowe oraz tereny o różnym
użytkowaniu i nieużytki. Miasto położone jest blisko granicy polsko-czeskiej, a sąsiedztwo dwóch
aglomeracji miejskich – Wałbrzycha i Świdnicy pozytywnie wpływa na rozwój lokalnej gospodarki.
Niedaleko Świebodzic znajdują się znane miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowe (np.
Szczawno-Zdrój) oraz zespół pałacowy Zamku Książ. W mieście nie ma prawnie wydzielonych
dzielnic.
Miasto Świebodzice posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele
produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe.
W 1997 r. na gruntach miasta powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park,
podstrefa Świebodzice.
Infrastruktura techniczna odpowiedzialna za zaopatrzenie mieszkańców Świebodzic w ciepło, gaz
i energię elektryczną jest dobrze rozwinięta. Stopień zwodociągowania obecnie lokuje się na
poziomie 97,9 %, natomiast systemem kanalizacji sanitarnej objętych jest ok. 73,9 % mieszkańców
miasta.

Warunki klimatyczne
Klimat Miasta Świebodzice oraz jej otoczenia kształtuje w znacznym stopniu rozciągające się
w kierunku południowym pasmo Gór Wałbrzyskich. Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu
i duże różnice wysokości, miasto znajduje się na pograniczu dwóch regionów klimatycznych:
 klimat typu przedgórskiego lub przejściowego. W jego zasięgu znajduje się centralna oraz
północna część miasta (są to tereny położone na północ od sudeckiego uskoku brzeżnego 8
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obszar Przedgórza Sudeckiego). Obszar ten charakteryzuje się średnią temperaturą roczną
poniżej 8°C i temperaturą okresu wegetacyjnego poniżej 14°C. Okres wegetacyjny rozpoczyna
się tu w pierwszej dekadzie kwietnia i obejmuje od 179 do około 190 dni. Opady w tym okresie
są większe i wynoszą średnio 700 – 800 mm rocznie (największe opady występują w miesiącu
lipcu, zaś najniższe w październiku).
klimat typu podgórskiego. W jego zasięgu znajdują się południowe obszary miasta, takie jak
dzielnica Pełcznica wraz z otaczającym miasto od południa Pogórzem Świebodzickim
(Pogórze Wałbrzyskie, Sudety Środkowe). Charakteryzuje się on niższą średnią temperaturą
roczną, wyższymi opadami, krótszym okresem wegetacyjnym oraz większą liczbą dni
zalegania pokrywy śnieżnej.

W okolicach miasta znajdują się dwa posterunki meteorologiczne: w Pszennie koło Świdnicy i
Szczawnie - Zdroju koło Wałbrzycha. Dane klimatyczne z Pszenna bez większych zastrzeżeń
można odnieść do pierwszego regionu klimatycznego (przedgórskiego), zaś dane z posterunku w
Szczawnie - Zdroju do drugiego regionu (podgórskiego).

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Południowa część miasta stanowi samodzielną jednostkę geologiczną określaną jako depresja
Świebodzic. Granice depresji miasta określa się mianem linii uskoków. Na południu oddzielana jest
od Gór Sowich dyslokacją Szczawnika (zaburzenia w układzie skał, spowodowane ruchami
skorupy ziemskiej), na wschodzie granica biegnie wzdłuż brzeżnego uskoku Sudetów, z kolei po
stronie zachodniej granice określa dyslokacja Strugi. Zasięg północny stanowi trudną do ustalenia
granice, z uwagi na występujące tu przefałdowania skał, powstałe na granicy syluru i dewonu
w fazie górotwórczej nazwanej dla tego obszaru kaledonikiem kaczawskim.
Sama niecka wykształcona jest ze skał górnego dewonu. W różnych jej częściach odkładane były
piaskowce, mułowce, oraz wapienie rafowe. W ostatnich składnikach, odnajdujemy szczególnie
dużo świadectw bogactwa dawnego życia. Na dnie płytkiego dewońskiego morza w tym czasie
występowały ramienionogi, koralowce, ślimaki, małże, liliowce, trylobity, glony wapienne oraz
gąbki. Na głębszych wodach natomiast dominowały formy aktywnie pływające takie jak łodziki,
bądź też pierwsze paleozoiczne amonity. Do omawianego morza wpadały również rośliny rosnące
na okolicznych lądach. Całość z biegiem czasu uległa skamienieniu i jest świadectwem przeszłości
obecnych terenów Świebodzic. W celu zachowania tego dziewictwa, najcenniejsze stanowisko
„Jeziorko Daisy" w roku 1998 zostało objęte ochroną rezerwatową.
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (Kondracki J., 2002) obszar miasta
położony jest na styku dwóch mezoregionów: od strony południowej Pogórza Wałbrzyskiego,
stanowiącego część Sudetów Środkowych, od północnej - Obniżenia Przedsudeckiego, będącego
progiem Przedgórza Sudeckiego.

9
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Rysunek 1. Miasto Świebodzice na tle podziału fizycznogeograficznego wg J. Kondrackiego (2002
r.).

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Regionalizacji fizycznogeograficznej, J. Kondracki, 1998r.
Granica Miasta Świebodzice
Granica Powiatu Świdnickiego

Analiza zagospodarowania przestrzennego
Strukturę przestrzenną Miasta Świebodzice charakteryzują:
 położenie geograficzne, na styku dwóch jednostek przyrodniczych Sudetów i Podgórza
Sudeckiego. Obszar ten charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi
i krajobrazowymi, które stały się podstawą rozwoju funkcji turystycznej i wypoczynkowej,
 rozwinięta sieć komunikacji drogowej i komunikację kolejową. Miasto położone jest na
skrzyżowaniu ważnych dróg o znaczeniu krajowym: z Wrocławia przez Świdnicę
i Świebodzice do Jeleniej Góry i Pragi, ze Świebodzic przez Wałbrzych i Golińsk do Czech
oraz w kierunku północnym przez Strzegom do Legnicy,
 wysoki stopień urbanizacji regionu wraz z koncentracją przemysłu,
 bogata przeszłość historyczna regionu wyróżniająca się występowaniem cennych układów
urbanistycznych, zespołów i obiektów zabytkowych,
 potencjał ekonomiczny i demograficzny regionu,
 położenie w strefie przygranicznej, w niewielkiej odległości od Czech i Niemiec.
Miasto Świebodzice rozwinęło się w oparciu o trzy odrębne jednostki osadnicze:
 miasto Świebodzice na obszarze, na którym zlokalizowane są głównie usługi ogólnomiejskie, główne zakłady przemysłowe, urządzenia obsługi komunalnej oraz zabudowa
mieszkaniowa,
 Pełcznica (włączona w 1957r.) - pełniąca funkcje mieszkaniowe i przemysłowe oraz
w ograniczonym zakresie rekreacyjne,
 Ciernie (włączone w 1972r.) – jednostka osadnicza o podstawowej funkcji rolniczej, obecnie
przekształcana, na jej teren jest wprowadzana działalność gospodarcza i usługowo –
produkcyjna.
10
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Ponad 38 % ludności miasta zamieszkuje w zabudowie osiedlowej (Osiedle Sudeckie i Osiedle
Piastowskie), a ok. 52 % w starej zabudowie miejskiej (Stare Miasto, Pełcznica). Tylko ok. 6 % to
mieszkańcy nowej zabudowy jednorodzinnej (Osiedle Słoneczne i Osiedle Wilcza Góra).
Najmniejsza grupa 4 % społeczeństwa zamieszkuje zabudowę wiejską.
Opracowane w latach 1994-1998 przez Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wałbrzyskiego określa miasto Świebodzice
jako ośrodek obsługi lokalnej, położony w strefie polityki przestrzennej o dominującej funkcji
turystycznej, ochronnej i koncentracji urbanizacji. Do funkcji ochronnej zaliczono obszar
Książańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.

5.2. Ocena stanu środowiska
Wody powierzchniowe
Obszar Świebodzic rozciąga się w części prawego dorzecza Strzegomki, będącej lewobrzeżnym
dopływem Bystrzycy. Przez Miasto przepływa w swoim środkowym biegu rzeka Pełcznica.
Pełcznica ma swoje źródła w Górach Wałbrzyskich, około 450 m n.p.m. i podąża w kierunku
północnym ku pogórzom Wałbrzyskim i Świebodzickim w Sudetach Środkowych. Poniżej
świebodzickiej dzielnicy
Pełcznica rzeka pokonuje główny próg sudecki i wypływa na płaskie tereny Obniżenia
Podsudeckiego i dalej Równiny Świdnickiej, stanowiącej obszar Przedgórza Sudeckiego. Po
pokonaniu 39 km wpada do Strzegomki. Pomiędzy Szczawienkiem (część Wałbrzycha),
a Pełcznicą (część Świebodzic) Pełcznica płynie w głębokim i malowniczym Wąwozie Książ jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Książańskim Parku Krajobrazowym. Ważniejsze
dopływy Pełcznicy to: Szczawnik, Sobięcinka, Lubiechowska Woda i Mokrzeszowski Potok.
Poza Pełcznicą przez Świebodzice przepływają jeszcze następujące cieki wodne:
- Szczawnik - największy lewobrzeżny dopływ Pełcznicy. Wpada do niej w górnej części
dzielnicy Pełcznica.
- Lubiechowska Woda (zwana Lubiechowskim Potokiem) - wpada do Pełcznicy poniżej
dzielnicy Ciernie.
3) Cienia - potok mający swoje źródła na Pogórzu Świebodzickim, u podnóża Góry Garbnik.
Wpada do Pełcznicy poniżej Świebodzic.
Ukształtowanie obszaru Świebodzic, a także położenie w układzie sąsiadujących jednostek
stwarzają sytuację, w której stan czystości wód powierzchniowych gminy uzależniony jest od
gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej na jej obszarze.
Poziom wód gruntowych w utworach czwartorzędowych występuje na głębokości od 0,5 do 3,9 m
poniżej powierzchni terenu. Wahania poziomu wód gruntowych uzależnione są głównie od
natężenia opadów atmosferycznych.
Na terenie Świebodzic nie ma większych akwenów ze stojącą wodą, ogólna powierzchnia
zbiorników z wodą stojącą nie przekracza 0,4 km². Na powierzchnię tę składają się głównie
pozostałości stawów rybackich, glinianek oraz osadniki zakładów przemysłowych. W obrębie
miasta znajdują się również stawy powstałe w wyniku eksploatacji piasku oraz gliny. Niedaleko
centrum znajduje się malowniczy zbiornik na miejscu dawnego kamieniołomu wapienia zwany
"Warszawianką".

Wody podziemne
Według regionalizacji przedstawionej w Atlasie hydrogeologicznym Polski obszar Świebodzic
występuje w obrębie subregionu przedsudeckiego. Na terenie Świebodzic potencjalnie występują
następujące piętra wodonośne:
11
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- czwartorzędowe,
- karbońskie,
- proterozoiczne (krystalicznego podłoża).
Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z małej miąższości utworami czwartorzędowymi,
wykształconymi jako piaski i żwiry teras rzecznych, rozprzestrzeniające się jedynie w dolinach
rzecznych. Ze względu na ograniczony zasięg tych osadów ma ono podrzędne znaczenie.
Karbońskie piętro wodonośne związane jest z szeroko rozprzestrzenionymi w niecce śródsudeckiej
utworami górnego i dolnego karbonu takimi jak: piaskowce, zlepieńce, łupki ilaste. W utworach
tych bardzo dobrze rozwinięta jest sieć uskoków i szczelin naturalnych jak i liczna sieć spękań
powstałych w wyniku eksploatacji górniczej (w rejonach gdzie była ona prowadzona - w zasięgu
zalegania utworów karbonu górnego). Przepływ wód infiltracyjnych ma więc charakter szczelinowy,
w mniejszym stopniu, lub znikomym, porowy. Odbudowywanie zwierciadła wód w tych utworach
nastąpiło dość szybko, po zaprzestaniu działalności górniczej i osiągnęło poziom lokalnych baz
drenażu.
Poziomy wodonośne w utworach karbonu dolnego związane są również z piaskowcami,
zlepieńcami, mułowcami serii skalnych karbonu dolnego i mają charakter szczelinowo- porowy.
Poziomy wodonośne karbonu dolnego mają charakter "naturalny" i nigdy nie były zakłócane
eksploatacją prowadzoną w obrębie karbonu górnego. Z utworów karbonu dolnego pochodzą
wody mineralne Szczawna Zdroju. Proterozoiczne piętro wodonośne związane jest ze
szczelinowatymi gnejsami i migmatytami.
Piętro wodonośne w skałach krystalicznych w regionie sudeckim jest bardzo słabo rozpoznane.
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 regionu sudeckiego ma charakter swobodny, co
wiąże się z mechanizmem zasilania.
W obecnej sytuacji hydrogeologicznej rejonu Świebodzic, w związku z długoletnią podziemną
eksploatacją górniczą, prowadzonym odwodnieniem i sczerpywaniem zasobów statycznych, nie
można szczegółowo scharakteryzować warunków hydrogeologicznych obszaru. Aktualnie
zwierciadło wód podziemnych po zakończeniu eksploatacji węgla kamiennego odbudowało się
i osiągnęło poziom lokalnych baz drenażu. W celu zapewnienia grawitacyjnego odwodnienia
górotworu, w rejonie ulicy Armii Krajowej wykonano sztolnię umożliwiająca grawitacyjne
odprowadzenie wody podziemnej wypływającej szybem "Friedrich-Wilhelm" do Pełcznicy.
W granicach administracyjnych Miasta Świebodzice nie występują Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych.

Walory przyrodnicze Miasta Świebodzice
Dominujące zbiorowiska roślinne
Szata roślinna na terenie Powiatu Świdnickiego ukształtowała się pod silnym wpływem
zróżnicowanej działalności człowieka. Stan zachowania cennych elementów flory i fauny, a także
naturalnych i półnaturalnych ekosystemów na terenie powiatu jest bardzo zróżnicowany.
Cennymi przyrodniczo gatunkami na obszarze Miasta Świebodzice są: kompleksy ciepłolubnych
roślin łąkowych i muraw. Na terenach pól uprawnych warte odnotowania są kompleksy zarośli:
tarniny, głogu i dzikiej róży. Ich występowanie stanowi znaczenie jako ostoja dla ptaków, innych
12
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zwierząt, bądź roślin. W pobliży cieków wodnych występują również zbiorowiska olszyny. Łącznie
w okolicach miasta występuje około 50 gatunków drzew oraz krzewów. Na obszarze gminy
Świebodzice znajduje się kilka pięknych i okazałych drzew, stanowiących chlubę tutejszego
drzewostanu.
Lasy
Środowisko przyrodnicze gminy obejmuje różnorodne kompleksy roślinne, w tym również
środkowoeuropejskie lasy grądowe z bukiem, dębem, lipą, jaworem, klonem, grabem oraz
miejscami wprowadzonymi sosną i świerkiem.
Lasy na obszarze miasta zajmują 10,10 % (w powiecie świdnickim ok. 13,50 %). Głównymi
obszarami zieleni na terenie miasta i jego obrzeżach są lasy, będące w gestii przede wszystkim
Nadleśnictw Wałbrzych i Świdnica (lasy państwowe). Ogólna powierzchnia lasów komunalnych
wynosi 8,10 ha, lasów państwowych 303,8 ha, a osób fizycznych (lasy prywatne) – 4,6 ha (dane
GUS 2003 rok).
Zieleń miejska reprezentowana jest głównie przez ogrody działkowe, a w mniejszym zakresie
przez zieleń parkową, cmentarze oraz zieleń towarzyszącą różnym formom zagospodarowania
terenu, w tym zabudowie mieszkaniowej. Znaczna powierzchnia miasta, szczególnie
w południowej części jest obecnie zagospodarowana ekstensywnie (zieleń niska nieurządzona).
Spowodowane jest to dużymi nachyleniami terenu oraz słabszymi glebami. Tereny te kwalifikują
się do zagospodarowania zielenią wysoką.

Obszary przyrodniczo cenne
Na terenie Miasta Świebodzice ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:
- Książański Park Krajobrazowy
- Obszary NATURA 2000 – obszary siedliskowe
- „Dobromierz”,
- „Przełom Pełcznicy pod Książem”.
- Rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”;
- Pomniki przyrody: 34 pomniki przyrody ożywionej.
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Rysunek nr 1 – Obszary przyrodniczo cenne na terenie Miasta Świebodzice

Parki Krajobrazowe
”Książański Park Krajobrazowy”
Utworzony 28.10.1981 r. uchwałą nr 35/81 WRN w Wałbrzychu zajmuje powierzchnię 3 155,4 ha.
Powierzchnia otuliny to 5 933 ha. Książański Park Krajobrazowy obejmuje swym zasięgiem tereny
gmin: Świebodzice, Stare Bogaczowice, Dobromierz, Wałbrzych. Celem ochrony jest zachowanie
wartości przyrodniczych i kulturowych części strefy Brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego,
popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.
Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do
229. Rośliny zielne należą do 50 rodzin, a ich najliczniejszą grupę stanowią Astraceae, Poaceae
i Rosaceae. Znaleziono tu 21 gatunków, które na terenie Polski mają swoje granice zasięgu, np.
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granicę zachodnią osiąga przytulia Schultesa. W parku stwierdzono również 24 gatunki górskie
i podgórskie oraz 4 gatunki leśne reglowe. Duże zróżnicowanie mchów. Tylko w dolinie Pełcznicy
odnotowano 73 gatunki. Bogata też jest flora porostów 54 gatunki. Z roślin chronionych
odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających ochronie całkowitej. Najliczniej reprezentowany
jest cis pospolity, porastający głównie skaliste zbocza Pełcznicy, Szczawnika i Poleśnicy. Rośnie
tam około 130 drzew, z których większość ma obwody pni 80-130cm, są także okazy znacznie
grubsze, w tym blisko 400-letni cis "Bolko" (280 cm).
Lasy porastające tereny Parku zaliczamy do piętra podgórskiego, są silnie zdegradowane
w porównaniu do stanu pierwotnego. Wyróżnia się w Parku, trzy podstawowe zespoły roślinne:
kwaśną buczynę, grądu oraz zespół olszyny podgórskiej.

Obszary Natura 2000
„Dobromierz” (PLH020034)
Osią ekologiczną obszaru są przełomowe doliny Strzegomki (na której w latach 90-tych ubiegłego
wieku wybudowano zbiornik zaporowy) oraz Czyżynki. Obszar leży w centralnej części Pogórza
Wałbrzyskiego, wśród stromych i malowniczych wzgórz zbudowanych ze skał metamorficznych
(diabazy, mylonity, łupki), częściowo z udziałem skał wapiennych, które w XIX wieku wydobywane
były w kamieniołomach koło Cieszowa. W krajobrazie przeważają w nich ekosystemy leśne, choć
koło Cieszowa występują także rozległe partie łąk kośnych. Konieczne okazało się poszerzenie
obszaru w kierunku północno-zachodnim, dla objęcia ochroną niewielkich zachowanych
fragmentów muraw kserotermicznych znanych z okolic miejscowości Pietrzyków oraz Sady Górne.
Fragment ten leży na żyznych i bogatych w węglan wapnia utworach karbonu, a rzeźba terenu ma
tu charakter wierzchowiny z niskimi wzgórzami i pagórami.
Mimo niewielkiej powierzchni obszar jest bardzo bogaty w siedliska przyrodnicze. Standardowy
Formularz Obszaru wymienia aż 15 typów siedlisk, z których najważniejszymi są bez wątpienia
siedliska priorytetowe - takie jak ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae),
jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)
oraz murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea). Siedliska te koncentrują się na stromych
stokach i wychodniach skalnych, przez co są w najmniejszym stopniu narażone na zmiany
wskutek gospodarki człowieka.
„Przełomy Pełcznicy pod Książem” (PLH020020)
Obszar położony jest w regionie biogeograficznym kontynentalnym, na terenie gmin: Świebodzice i
Wałbrzych. Obszar obejmuje w większości grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy
Państwowe Nadleśnictwo Wałbrzych. Niewielka część Obszaru to grunty zarządzane przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (rzeka Pełcznica) i Miasto Wałbrzych (potok
Szczawnik). W granicach ostoi znajduje się także budynek Zamek Książ - trzeci co do wielkości
zamek w Polsce (zarządzany przez Miasto Wałbrzych).
Obszar obejmuje teren pomiędzy Wałbrzychem na południu, Świebodzicami na północy, Zamkiem
Książ na wschodzie oraz doliną Czyżynki na zachodzie. O wyjątkowości krajobrazu Obszaru
decydują głębokie nawet na 80 m doliny utworzone przez Szczawnik i Pełcznicę o południkowej
orientacji, których koryta zbudowane są ze zlepieńców, a porastające je lasy w znacznej mierze
mają charakter naturalny oraz liczne wychodnie skalne. W Obszarze występują głównie gleby
brunatne, kwaśne, jedynie w wąskim pasie wzdłuż rzek występują gleby przypominające bagienne.
96,1% Obszaru zajmuje rezerwat przyrody Przełomy Pełcznicy pod Książem koło Wałbrzycha, na
którego terenie nie prowadzi się gospodarki leśnej. Obszar w całości leży na terenie Książańskiego
Parku Krajobrazowego.
Wśród przedmiotów ochrony dominują zbiorowiska leśne, porastające niemal całą powierzchnię
Obszaru. Wśród nich najliczniej występuje dobrze zachowane siedlisko jaworzyny i lasy klonowolipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani). Występują tu również
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kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), lasy łęgowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion), grądy (Galio-Carpinetum), kwaśne (Quercetea robori-petraeae) i ciepłolubne dąbrowy
(Quercetalia pubescenti-petraeae). Wśród lasów występują ściany skalne i urwiska krzemianowe
ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii oraz pionierskie murawy na skałach krzemianowych
(Arabidopsidion thalianae), a także murawy naskalne z kostrzewą bladą (Asplenio septentrionalisFestucion pallentis) na podłożach bezwapiennych. Obecności siedlisk naskalnych sprzyjają
specyficzne warunki geomorfologiczne Obszaru - przełomowe odcinki dolin Szczawnika i Pełcznicy
z licznymi wychodniami skalnymi, lokalnie gołoborzami, rumowiskami skalnymi. Na niewielkich
powierzchniach nieleśnych występują: łąka świeża, ziołorośla nadrzeczne oraz piargi i gołoborza
krzemianowe. Ochroną objęte są również ssaki: trzy gatunki nietoperzy i wydra.

Rezerwat przyrody
”Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”
Rezerwat został utworzony w 2000 r. na mocy Rozp. nr 21 Woj. Dol. z dn. 7.12.2000 r.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 231,41 ha.
Cel ochrony przyjęty w rezerwacie - to zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych
i krajobrazowych przełomowych odcinków rzeki Pełcznicy i strumyka Szczawnik pod Książem,
wraz z całą różnorodnością flory i fauny występującej na tym obszarze. Stwierdzono tu
występowanie 44 gatunków drzew i krzewów oraz 229 gatunków roślin zielnych, w tym 29
gatunków roślin chronionych, duże zróżnicowanie mchów (73 gatunki), zwłaszcza naskalnych (28
gatunków) oraz porostów (54 gatunki). Z roślin chronionych odnotowano 29 gatunków, w tym 19
podlegających ochronie ścisłej. Najliczniej reprezentowany jest cis pospolity (Taxus baccata),
porastający głównie skaliste zbocza rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik. Rośnie tu około 130
drzew tego gatunku, z których większość ma obwody pni od 80 – 130 cm, lecz są okazy znacznie
grubsze, w tym blisko 400-letni cis „Bolko” o obwodzie 292 cm i wysokości 12 m.

Pomniki przyrody
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu
na terenie Miasta Świebodzice zlokalizowane są następujące pomniki przyrody.
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Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Miasta Świebodzice.
Rodzaj

Obwód pnia
na
wys.1,3m
(cm)
350

l.p.

Nazwa obiektu (gatunek)

1.

Buk pospolity odm. purpurowa
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

2.

Buk pospolity
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

3.

Buk pospolity odm. purpurowa
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

263

Świebodzice

4.

Buk pospolity odm. purpurowa
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

283

Świebodzice

5.

Buk pospolity odm. purpurowa
Fagus sylvatica ‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

288

Świebodzice

6.

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

341

Świebodzice

7.

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

338

Świebodzice

360

Miejscowość

Opis stanowiska

ŚwiebodzicePełcznica

Na posesji prywatnej przy ul.
Mikulicza 36, powyżej cisa
pospolitego – pomnika przyrody nr
32.
Działka nr 266 obręb 2 Pełcznica
Nad stawem PZW przy ul.
Świdnickiej („Staw Warszawianka”),
na skarpie pod murem, w otoczeniu
innych drzew.
Działka nr 636/11 obręb 3
Śródmieście
Ulica Piłsudskiego naprzeciwko nr 21
(po drugiej stronie ulicy). Teren w
zarysie korony obniżony,
zabezpieczony murkie z kostki
granitowej.
Działka nr 417/5 obręb 3 Śródmieście
Ulica Piłsudskiego naprzeciwko nr 28
na terenie Gimnazjum nr 1. Drzewo
z jednostronną koroną, podłoże pod
koroną ma utwardzone, blisko placu
szkolnego i ogrodzenia
oddzielającego teren zielony terenu
utwardzonego –niebezpieczeństwo
wrastania ogrodzenia w pień drzewa.
Działka nr 414 obręb 3 Śródmieście
Ulica Świdnicka przy posesji nr 11,
naprzeciw poczty obok szkoły
podstawowej, za ogrodzeniem na
trawniku. Teren wygrodzony –
niedostępny. Działka nr 318/5 obręb 3
Śródmieście
Park Miejski przy alejce biegnącej
wzdłuż muru budynków
gospodarczych.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście
Park Miejski od strony ogródków
działkowych, obok pomnika przyrody
nr 10.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście

Świebodzice

Podstawa prawna objęcia
ochroną
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Uwagi dot.
zachowania
lub zniesienia
ochrony
Zachować
ochronę

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

17

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice

8.

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

187

ŚwiebodzicePełcznica

Ulica Łączna 49, na zieleńcu przed
posesją.
Działka nr 442/6 obręb 1 Pełcznica

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

9.

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

285

ŚwiebodzicePełcznica

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

10.

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

394

Świebodzice

Sosna pospolita
Pinus sylvestris

332

Świebodzice

12.

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

230

Świebodzice

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2302008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

11.

Nad rzeką Pełcznicą, na gruncie
leśnym (oddział 12a), w rezerwacie
przyrody ‘Przełomy pod Książem k.
Wałbrzycha
w Książańskim Parku
Krajobrazowym. Nazwa potoczna
drzewa ‘cis Bolko’.
Działka nr 195/12 6 obręb 2 Pełcznica
Ulice Aleje Lipowe 15, na posesji
ZOZ, za budynkiem od strony Parku
Miejskiego
Działka nr 273 obręb 3 Śródmieście
Na stromej skarpie za posesją przy
ul. Wiejskiej 19.
Działka nr 446 obręb 3 Śródmieście

13.

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

505

ŚwiebodzicePełcznica

Zachować
ochronę

14.

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

350

Świebodzice Pełcznica

Ul. Moniuszki 8, przed leśniczówką
Działka nr 911 obręb 2 Pełcznica

15.

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

368

Świebodzice

16.

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

312

Świebodzice

Ul. Piłsudskiego 8, na posesji, przy
ogrodzeniu od strony ciągu pieszego
przy
ul. Słowackiego 2A
Działka nr 430 obręb 3 Śródmieście
Na terenie Szkoły Podstawowej przy
ul. Świdnickiej 13, przy boisku.
Działka nr 319 obręb 3 Śródmieście

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

pojedyncze
drzewo-forma
wielo-pniowa

Przy ul. Curie-Skłodowskiej, za
ogrodzeniem posesji przy
ul. Wałbrzyskiej, leżącej naprzeciwko
Szpitala Rejonowego im. Mikulicza,
w zadrzewieniu.
W sąsiedztwie drugi egzemplarz
sosny czarnej o wymiarach
pomnikowych.
Działka nr 536 obręb 3 Śródmieście
Przy posesji na ul. Mikulicza 18, przy
bramie wjazdowej.
Działka nr 276 obręb 2 Pełcznica

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę
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17.

Platan klonolistny
Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

pojedyncze
drzewo

337

Świebodzice

18.

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

pojedyncze
drzewo- forma
dwu-pniowa

19.

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

20.

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo- forma
dwu-pniowa

21.

Cis pospolity
Taxus baccata

22.

Park ‘Caritasu’ przy ul. Mickiewicza
8, po prawej stronie przy alejce
wjazdowej.
Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście
Na posesji Ciernie 161c, teren
pensjonatu ‘Gallery 2000’
Działka nr 544/3 obręb 4 Ciernie

388+98

Świebodzice Ciernie

256

ŚwiebodziceCiernie

Ul. Ciernie 132a.
Działka nr 355/1 obręb 4 Ciernie

134+169

Świebodzice

Park ‘Caritasu’, 3m od ogrodzenia
przy
ul. Mickiewicza. W
otoczeniu dwóch 2-pniowych cisów i
klonu zwyczajnego

pojedyncze
drzewo

170

ŚwiebodzicePełcznica

Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście
Na posesji prywatnej przy ul.
Mikulicza 36
Działka nr 266 obręb 2 Pełcznica

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

150

ŚwiebodzicePełcznica

Na posesji ul. Sikorskiego 16
Działka nr 428/7 obręb 2 Pełcznica

23.

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

301

ŚwiebodzicePełcznica

Na zieleńcu przed posesją przy ul.
Łącznej 49, w odległości ok. 25m od
pomnika przyrody –cisa pospolitego o
nr 13442/6
Działka nr 442/6 obręb 1 Pełcznica

24.

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

170

ŚwiebodziceCiernie

Na posesji Ciernie 132a
Działka nr 355/1 obręb 4 Ciernie.

Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)
Rozporządzenie nr 11 Wojewody
Dolnośląskiego z dnia 8 sierpnia
2008r. (Dz. Urz. Woj. Dol. nr 221 z
dnia 19 sierpnia 2008r.)

Zachować
ochronę

Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej
w Świebodzicach z dnia
31.07.2006r. w sprawie: uznania za
pomnik przyrody ożywionej i
zniesienia formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę
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25.

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

132

ŚwiebodziceCiernie

Przy ruinach zamku na posesji
Ciernie 132a
Działka nr 355/1 obręb 4 Ciernie.

26.

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo- forma
dwu-pniowa

176+139

Świebodzice

W parku przy „Caritasie” w pobliżu
ogrodzenia od strony ul.
Mickiewicza. Obok pomnika
przyrody nr 31- cis pospolity.
Działka nr 529/4 obręb 3
Śródmieście.

27.

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

327

Świebodzice

W parku przy „Caritasie” na trawniku
przed budynkiem.
Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście

28.

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

358

Świebodzice

W Parku Miejskim przy alejce,
wzdłuż budynków gospodarczych.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.

29.

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

344

Świebodzice

W Parku Miejskim od strony ul. Park
Miejski.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.

30.

Jesion wyniosły

pojedyncze

331

Świebodzice

Przy posesji Park Miejski 5, w

nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
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Faraxinus excelsior

drzewo

odległości 5m od rogu budynku.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście

31.

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

346

Świebodzice

32.

Platan klonolistny
Platanus x hispanica ‘Acerifolia’

pojedyncze
drzewo

427

Świebodzice

33.

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

276

Świebodzice

Park Miejski przy wejściu od ul.
Aleje Lipowe, po prawej stronie przy
ogrodzeniu Zespołu Opieki
Zdrowotnej.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.

34.

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

313

Świebodzice

Park przy „Caritasie”, w pobliżu
pomnika przyrody nr 27 – platan
klonolistny.
Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście

Park Miejski od strony ogródków
działkowych w sąsiedztwie
pomników przyrody nr 10 – jesion
wyniosły i nr 11- jesion wyniosły.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.
Park Miejski na trawniku, 15m od
pomnika przyrody nr 41 – jesion
wyniosły i około 30m od budynku
usytuowanego na środku trawnika.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.

Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr 126/IX/II/95 Rady
Miejskiej
w
Świebodzicach
w
sprawie uznania za pomniki
przyrody ożywionej z dnia 22
lutego 1995r.
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody
Uchwała Nr LIX428/06 Rady
Miejskiej w Świebodzicach z dnia
21.09.2006r. zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 31.07.2006r.
w sprawie: uznania za pomnik
przyrody ożywionej i zniesienia
formy ochrony przyrody

ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Źródło: materiały Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
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Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-Polska
Podstawowe znaczenie w systemie przyrodniczym mają obszary węzłowe, będące źródłem
zasilania w wartości przyrodnicze istotne w skali całego regionu, kraju a nawet Europy (włączone
do sieci ekologicznej Natura 2000). W rejonie opracowania nie występuje sieć ekologiczna
ECONET.
Elementami wspomagającymi o nieco mniejszym znaczeniu są węzły ekologiczne, które
odróżniają się od obszarów mniejszą powierzchnią i większym stopniem przekształceń
antropogenicznych, mające znaczenie klimatyczne (regeneracja powietrza), hydrologiczne albo
biologiczne lub też kilka z tych walorów jednocześnie. Na terenie Miasta Świebodzice nie
występują główne węzły ekologiczne.

Gleby
Pomimo miejskiego i przemysłowego charakteru Gminy znaczącą rolę odgrywa rolnictwo. Wynika
to z włączenia w poprzednich latach do miasta dwóch typowo rolniczych dzielnic: Pełcznicy
i Cierni.
Powierzchnia użytków rolnych na terenie miasta wynosi 2 154 ha, co stanowi ok. 70,7 % ogólnej
powierzchni miasta i stanowi jego największy udział. W użytkach rolnych dominują grunty orne –
84,0 %, udział łąk to 5,5 %, pastwisk – 4,7 %. Znaczny udział posiadają sady – 5,7 %, choć są to
głównie plantacje przydomowe i zorganizowane w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dominującymi typami gleb na terenie miasta są: gleby brunatne właściwe oraz gleby płowe,
wykształcone na podłożu gliniastym i lessowym, a w dolinach przeważają mady. W górnych
partiach występują natomiast gleby szkieletowe wykształcone na rumoszu.
Na podstawie oceny rolniczej przydatności gleb przeważają kompleksy: pszenny dobry i żytni
dobry. Użytki zielone zaliczane są z kolei do bardzo dobrych i dobrych. Wysoką jakość gleb gminy
najlepiej ocenić poprzez klasy bonitacyjne.
Zróżnicowanie typologiczne, rodzajowe oraz gatunkowe gleb, a także zmienność przestrzenna ich
występowania na terenie gminy Świebodzice uwarunkowane zostały właściwościami skał
glebotwórczych, warunkami wodnymi i szatą roślinną.
Rolnictwo jest podrzędną formą aktywności gospodarczej mieszkańców na terenie miasta.
Rolnictwu nie sprzyja ani ukształtowanie geomorfologiczne terenu miasta, ani przeciętnej jakości
gleby. Działalność rolnicza jest prowadzona Świebodzicach na niewielka skalę.

Zasoby kopalin
Na terenie Miasta Świebodzice znajdują się złoża kruszyw naturalnych (piasków i żwirów).
Wg „Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce, stan na 31.12.2014 r.”, Państwowy Instytut
Geologiczny na terenie Miasta Świebodzice występują następujące złoża:
1. Świebodzice – kruszywa naturalne piaski o pow. 6,8 ha
2. Świebodzice II – kruszywa naturalne piaski ze żwirem o pow. 5,85 ha – obecnie
eksploatacja zaniechana.

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
dokumentu
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie Gminy i tym samym
pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu,
wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary
cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak
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realizacji zapisów dokumentu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich
elementów środowiska.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska:
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
4. degradacja walorów krajobrazu.
W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać,
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja dokumentu jest więc konieczna.

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1397 z późn. zm.). Potencjalne oddziaływania mogą mieć
charakter liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona
będzie realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest
trudny do określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów, na których przewiduje
się wystąpienie oddziaływań stan środowiska, określa się dla obszaru całej Gminy.

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
6.1.1. Wody powierzchniowe
Ocenę przeprowadzono na podstawie wytycznych zawartych w rozporządzeniu MŚ z dnia 9
listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011r. Nr 257, poz.
1545) oraz rozporządzeniu MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.U. z 2011r. Nr 258, poz. 1549). Dodatkowo uwzględniono zasady określone
szczegółowo w opracowanych przez GIOŚ w poprzednich latach wytycznych.
Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz. U. nr 257, poz. 1545) oceniane są substancje priorytetowe oraz
wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM
2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm
jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena
stanu chemicznego polega na porównaniu wyników badań do wartości granicznych chemicznych
wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych części wód przedstawionych w załączniku nr
8 wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu
chemicznego.
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Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa dolnośląskiego
przeprowadza WIOŚ we Wrocławiu. Na terenie miasta Świebodzice (bądź w najbliższej okolicy) w
2013 roku przeprowadzono badania wód powierzchniowych w dwóch punktach pomiarowych:
- Pełcznica – poniżej oczyszczalni Ciernie,
- Czarnucha – ujście do Strzegomki.
Na podstawie wyników badań dokonano ogólnej oceny wód powierzchniowych w 2013 roku:
Tabela 2. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu w 2013 roku.
Rzeka –
punkt
pomiarowy
Pełcznica –
poniżej
oczyszczalni
Ciernie
Czarnucha –
ujście do
Strzegomki

Stan/potencja
ł ekologiczny

Czy
występuje na
obszarze
chronionym?

Stan/potencjał
ekologiczny w
ppk
monitoringu
obszarów
chronionych

Stan
JCW

poniżej
poziomu
dobrego

słaby

TAK

słaby

zły

poniżej
poziomu
dobrego

umiarkowany

TAK

umiarkowany

zły

Klasa
elementów
biologicznych

Klasa
elementów
hydromorfo
-logicznych

Klasa
elementów
fizykochemicznych

IV

I

II

I

Rzeka – punkt pomiarowy

Ocena ogólna dla
obszarów chronionych
wrażliwych na
eutrofizację

Pełcznica – poniżej oczyszczalni Ciernie

N

Czarnucha – ujście do Strzegomki

N

Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2013r., WIOS Wrocław,
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je
jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.

Ocena stanu ogólnego JCW na terenie miasta Świebodzice wskazuje na słaby i umiarkowany
stan/potencjał ekologiczny oraz ich złe stany ogólne.

6.1.2. Wody podziemne
Ocena jakości wód podziemnych została wykonana dla punktów pomiarowych w sieci krajowej
i regionalnej w oparciu o rozporządzenia:
 Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryterium i sposobu oceny stanu wód
podziemnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 143, poz. 896),
 Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72, poz. 466).
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., oceny jakości elementów
fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego
wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art.
155a
ust.
5
ustawy
z
dnia
18
lipca
2001 r.
Prawo
wodne
(tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.). Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych
(I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy
jest ono spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy
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elementów fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” (substancje
niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody.
W przypadku większej liczby badań monitoringowych w ciągu roku do porównań przyjmuje się
wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych
z rocznych wyników badań monitoringowych w punkcie pomiarowym. Klasy jakości wód
podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V
oznaczają słaby stan chemiczny.
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu. Na terenie gminy Świebodzice w 2013 roku został wyznaczony jeden punkt
pomiarowo-kontrolny w ramach monitoringu diagnostycznego PIG, w ramach jednolitej części
wód podziemnych (JCWPd) nr 112.
Punkt pomiarowy Świebodzice – Pełcznica obejmował wody wgłębne w obrębie
czwartorzędowego piętra wodonośnego (w ramach JCWPd 112). W badanym punkcie wody
podziemne zostały zakwalifikowane do I klasy jakości wód podziemnych, a więc wody bardzo
dobrej jakości.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Mieście Świebodzice:
Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości
wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom
uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik
klasyfikacji w postaci:
A1 – oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego,
A2 – oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
A3 – oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
„poza kategorią A3” – oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość określona dla
kategorii A3.
Oceną pod kątem jakości wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności objęte zostały wody ze
zbiornika Dobromierz.

Spełnione wymogi* tak/nie

Nazwa
punktu
Wskaźniki
decydujące o
kategorii poza
A2

Nazwa cieku
lub zbiornika

Kategoria
(wartości
dopuszczalne)

Ujęcie

Kategoria
(wartości
dopuszczalne)

Parametry
fizykochemiczne

Parametry
mikrobiologiczne

Tabela 3. Ilość wystąpień badanych wskaźników zanieczyszczenia w odniesieniu do wymagań,
jakim powinny odpowiadać kategorie wód do spożycia na zbiorniku Dobromierz w 2013 r.

Zbiornik
DobromierzA3
odczyn
A2
nie
stanowisko 1
Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2013 roku., WIOS Wrocław
Zbiornik
Dobromierz

Zbiornik
Dobromierz
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Jakość wody w zbiorniku Dobromierz w stosunku do roku poprzedniego utrzymywała się na
zbliżonym poziomie. Odczyn wody w zbiorniku Dobromierz przekraczał granice kategorii A2, a jego
alkalizacja związana była przypuszczalnie z nadmiernym rozwojem glonów. Zjawisko to
obserwowane było niejednokrotnie w ubiegłych latach. Pozostałe parametry fizykochemiczne
odpowiadały kategorii A1 i A2. Wskaźniki mikrobiologiczne nie przekraczały granic określonych dla
kategorii A2.
Miasto zaopatrywane jest w wodę za pomocą sieci komunalnej. Z sieci miejskiej korzysta 100%
mieszkańców. System zaopatrzenia miasta Świebodzice w wodę - w 90% opiera się na zbiorniku
zaporowym „Dobromierz” na rzece Strzegomce w miejscowości Dobromierz. Pozostałe 10% wody
pobierane jest z 2 studni głębinowych: w dzielnicy Pełcznica i z ujęcia brzegowego na potoku
Lubiechowska Woda.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia na bieżąco bada Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach. W 2014 roku przeprowadzono badania na wodzie surowej jak i uzdatnionej.
Wody przeznaczone do spożycia spełniają odpowiednie normy sanitarne.
Jakość wody jest badana systematycznie także przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Świebodzicach. dotyczy to wody pobieranej ze Zbiornika Dobromierz oraz Potoków Poleśnica
i Lubiechowska Woda). ZWiK Sp. z o.o. ma ustalone punkty poboru, są one zlokalizowane
odpowiednio w:
 ujęciu wody;
 w miejscu wprowadzania wody do sieci;
 na przepompowniach;
 u odbiorców.
ZWiK Sp. z o.o. jest zobowiązany do kontrolowania jakości wody w ramach monitoringu
kontrolnego (obejmuje parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne) oraz przeglądowego
(jest to monitoring kontrolny rozszerzony o kilkanaście dodatkowych parametrów chemicznych
i mikrobiologicznych). ZWiK Sp. z o.o nie posiada własnego laboratorium, dlatego zleca pobór oraz
wykonanie analiz wody. Nadzór nad jakością wody pełni Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Świdnicy.

6.2. Powietrze atmosferyczne
Oceny i obserwacji zmian dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska w ramach
państwowego monitoringu środowiska. Podstawę klasyfikacji stref zgodnie z art. 89 w/w ustawy
stanowiły dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz poziomy dopuszczalne powiększone
o margines tolerancji z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomy docelowe oraz poziomy
celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031) oraz rządowym projekcie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Oceny za rok 2013 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju (zgodnie z założeniami do
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
opracowanego w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego –
tzw. dyrektywy CAFE), w którym strefę stanowią:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy (miasto Wrocław),
 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy (miasta
Legnica i Wałbrzych),
 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców
większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji (strefa dolnośląska) – w obszarze tej strefy
znajduje się Miasto Świebodzice.
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Pomiary wykonywane są:
- w stacjach automatycznych: stacjonarnych (pomiary ciągłe) i mobilnych (pomiary ciągłe lub
okresowe),
- metodami manualnymi (pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne):
- w stacjach manualnych – poborniki pyłu PM10 i pyłu PM2,5,
- z wykorzystaniem metody pasywnego poboru próbek powietrza w sieci tzw. punktów
„pasywnych”.
Wyniki wszystkich pomiarów gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza
JPOAT, znajdującej się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas:
- klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych,
- klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne
lub docelowe powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest
określony,
- klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu
długoterminowego,
- klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego.
Tabela 4. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2013
Ochrona zdrowia

Strefa

strefa
dolnośląska

SO2 NO2 C6H6 CO PM10

A

A

A

A

C

Ochrona roślin

Pb

As

Cd

Ni B(a)P PM2,5

O3

SO2

NOx

O3

A

C

A

A

D2

A

A

C

C

A

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 roku, WIOŚ Wrocław, 2014r.

Na podstawie „Oceny jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2013 r.” strefa
dolnośląska została zakwalifikowana wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na
poziom substancji tj. SO2, NO2, C6H6, CO, Pb, Cd, Ni, PM2,5 oraz klasy C z powodu przekroczeń
dopuszczalnych poziomów substancji: PM10, As, B(a)P.
Uwzględniając kryterium ochrony roślin strefa dolnośląska uzyskała wynikową klasę A pod
względem zawartości substancji tj. SO2, NO2 oraz klasę C ze względu na ponadnormatywny
poziom O3.
Stężenie ozonu w powietrzu wg kryteriów ochrony zdrowia w odniesieniu do poziomu celów
długoterminowych kwalifikuje strefę do klasy D2.
Z klasyfikacji strefy dolnośląskiej, wynika obowiązek sporządzenia Programu Ochrony Powietrza
ze względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych i wartości docelowych w powietrzu.
Program ochrony powietrza (POP) dla stref województwa dolnośląskiego, w których stwierdzone
zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, jest dokumentem przygotowanym
w celu określenia działań, których realizacja ma doprowadzić do osiągnięcia wartości
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 roku - Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje
corocznej oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach w oparciu o prowadzony monitoring
stanu jakości powietrza. W wyniku dokonanej na tej podstawie rocznej oceny jakości powietrza
w województwie dolnośląskim za rok 2007 zakwalifikowano 10 stref do klasy C. Oznacza to
konieczność przygotowania Programu ochrony powietrza dla poszczególnych stref. Program
Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego w dniu 28 grudnia 2010 roku uchwałą Nr III/44/10.
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Marszałek Województwa Dolnośląskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu
PM10, CO, B(a)P i O3. zgodnie ustawą Prawo Ochrony Środowiska jest zobowiązany uchwalić
Program Ochrony Powietrza (POP).
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego,
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
W Powiecie Świdnickim konieczna jest redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 w celu
dotrzymania wielkości dopuszczalnych w powietrzu.
Przystępując do określenia programu działań naprawczych zmierzających do przywrócenia
w powiecie świdnickim jakości powietrza wymaganej przepisami prawa na wstępie poddano
analizie działania wynikające z istniejących planów, programów, strategii, które będą realizowane
niezależnie od Programu ochrony powietrza (tzw. wariant „0”). Z uwagi na ich znaczący wpływ na
poprawę jakości powietrza w strefie, ich realizacja jest konieczna i zostały ujęte w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Uwzględniając przyczyny złej jakości powietrza w powiecie i wyliczone na
podstawie prowadzonych procesów modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w strefie,
niezbędne redukcje emisji można stwierdzić, że w wyniku tych działań stan jakości powietrza
powinien ulec poprawie, ale w sposób niewystarczający do osiągnięcia standardów imisyjnych
wymaganych przepisami prawa. Konieczne jest zatem podjęcie dodatkowych działań
zmierzających do poprawy stanu obecnego.
Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięki zmniejszeniu
zapotrzebowania na ciepło obiektów zaliczanych do niskiej emisji poprzez:
- termomodernizację,
- podłączenie do sieci cieplnej,
- wymianę dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły niskoemisyjne
(paliwo - węgiel orzech, groszek) oraz retortowe,
- ekologiczne (paliwo – brykiety) lub wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na kotły
gazowe lub olejowe,
- ogrzewanie elektryczne w obszarze przekroczeń.
W tym celu konieczna jest:
- zmiana sposobu ogrzewania (tzn. zamiana paliwa stałego na paliwa ciekłe lub gazowe),
- wykonanie przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków,
- likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych,
- ewentualnie rozbudowa sieci gazowej,
- wykonanie przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków,
- ewentualna rozbudowa sieci cieplnej
- wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne.
Zaproponowane działania zmniejszające emisję powierzchniową prowadzą do redukcji zarówno
pyłu PM10 jak i innych zanieczyszczeń (np. dwutlenek siarki czy benzo(a)piren).
Proponowane w POP działania przyczyniają się do redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10.
Na terenie Świebodzic Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził
bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie miasta.
Stacje rejestrują wyznaczone stężenia na terenie wyznaczonych punktów na terenie miasta.
Na terenie Miasta Świebodzice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
prowadził w 2010 r. bezpośredni monitoring powietrza w oparciu o stacje pomiarową przy ul.
Krzywoustego – w zakresie SO2, NO2 – pasywny.
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Tabela 5. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowej w gminie Świebodzice.
Metoda poboru
Kompletność serii Oznaczana
Lokalizacja stacji
prób
pomiarowej
substancja
Świebodzice, ul. Krzywoustego
pasywna
100 %
SO2, NO2
Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego
za 2010 rok, WIOŚ Wrocław, 2011 r

Tabela 6. Pomiary zanieczyszczeń powietrza w gminie Świebodzice w 2010 roku.
Stacja

Średnia
roczna
μg/m

3

Średnia
w sezonie
grzewczym
μg/m

Średnia
w sezonie
pozagrzewczym

3

Stężenie
maksymalne

% normy

2

21

-

9

38

42

μg/m

3

SO2
Świebodzice,
ul. Krzywoustego

5

8
NO2

Świebodzice,
ul. Krzywoustego

17

25

Źródło: Średnie wartości roczne z pomiarów pasywnych, WIOŚ Wrocław 2011 r.

W 2013 roku zanotowano przekroczenia dopuszczalnej liczby przekroczeń normy średniodobowej
na 18 stanowiskach:
- Szczawno-Zdrój, Dom Zdrojowy: 72 dni,
- Świdnica, Rynek: 62 dni,
- Wałbrzych, ul. Wysockiego: 58 dni,
Przyczyną przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wysokiego poziomu pyłu PM10 w sezonie
grzewczym na obszarze województwa było wzmożone spalanie paliw do celów grzewczych
powodujące zwiększoną emisję zanieczyszczeń do powietrza. Niekorzystne warunki
meteorologiczne (niska temperatura powietrza, prędkości wiatru poniżej 1,5 m/s oraz wystąpienie
inwersji temperatury) powodowały kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie
atmosfery.
Przekroczenia średniodobowej wartości normatywnej pyłu zawieszonego PM10 występowały
głównie w sezonie grzewczym. Najwyższe stężenia rejestrowano w styczniu i pierwszej połowie
lutego. Największą częstość przekroczeń normatywnego poziomu średniodobowego stwierdzono
w kotlinach górskich (Nowa Ruda, Jelenia Góra, Szczawno Zdrój), a także we Wrocławiu, Legnicy,
Świdnicy i Oławie.
W odniesieniu do poziomu docelowego określonego dla benzo(a)pirenu odnotowano
przekroczenia:
- Szczawno-Zdrój, Dom Zdrojowy: 5,7 ng/m3 (570 % normy),
- Wałbrzych, ul. Wysockiego: 5,1 ng/m3 (510 % normy),

6.3. Hałas
Hałas przemysłowy
Na klimat akustyczny gminy Świebodzice wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na
terenie zakładów przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak
i w budynkach (wtórne źródła hałasu).
Na terenie gminy funkcjonują przedsiębiorstwa, warsztaty oraz podmioty gospodarcze oferujące
usługi o charakterze komercyjnym, w tym jednostki handlu detalicznego, spółki prawa handlowego,
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osoby fizyczne. W związku z prowadzoną działalnością mogą one stanowić potencjalne źródło
emisji hałasu do środowiska.
Hałas przemysłowy w gminie Świebodzice stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.
Klimat akustyczny wokół stref aktywności gospodarczej zależy od wielu czynników, przede
wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu na terenie strefy, liczby
zakładów na niej pracujących, skuteczności zabezpieczeń akustycznych poszczególnych źródeł
oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu zagrożonego oddziaływaniem hałasu.
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOŚ.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Świebodzice nie jest
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie i przetwórcze.
Pomiary hałasu wykonywane są na obszarze województwa dolnośląskiego przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie
z przyjętym planem kontroli zakładów.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie miasta Świebodzice kształtuje w znacznej mierze ruch
komunikacyjny.
hałas komunikacyjny drogowy:
Powstawanie hałasu drogowego związane jest poruszaniem się pojazdów mechanicznych,
dźwiękiem silników, układu wydechowego, pokonywaniem oporów toczenia. Z punktu widzenia
natężenia hałasu istotny jest ogólny stan mechaniczny pojazdów, ich układów napędowych
i jezdnych, stan ogumienia, stan nawierzchni.
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:
- natężenie ruchu komunikacyjnego,
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,
- odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),
- typ i stan techniczny pojazdów,
- nachylenie drogi,
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu.
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami
w czasie.
Monitoringiem klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego zajmuje się
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. W 2013 roku WIOŚ we Wrocławiu
przeprowadzał pomiary akustyczne na terenie powiatu świdnickiego, w tym na terenie Świebodzic.
Pomiary wykonywano w porze dziennej, w trzech okresach w następujących porach doby:
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- poranna w godzinach pomiędzy 600- 900,
- południowa w godzinach pomiędzy 900- 1800,
- wieczorna w godzinach pomiędzy 1800- 2200.
Punkt pomiarowo-kontrolny usytuowano na ul. Wałbrzyskiej 23 (droga krajowa nr 34 o nawierzchni
asfaltowej w bardzo dobrym stanie technicznym) na wysokości 4,0 m od poziomu jezdni, na
granicy terenu chronionego. Równocześnie z pomiarami poziomu dźwięku był wykonywany pomiar
natężenia ruchu z wyszczególnieniem pojazdów ciężkich.
Jest to teren o zabudowie obustronna, zwartej, wielorodzinnej (teren chroniony zlokalizowany
7,0 m od krawędzi jezdni). Stwierdzony poziom równoważny hałasu odpowiadał 72,5 dB (wartość
70 dB przyjęta jest za bardzo uciążliwą), przy natężeniu ruchu 867 poj/h i wysokim 10 % udziale
pojazdów ciężkich w ogólnym strumieniu ruchu. W strefie oddziaływania znajdują się 23 budynki
wielorodzinne. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi
250.
W 2011 roku została opracowana Mapa akustyczna dla drogi wojewódzkiej DW374 na odcinku
Świebodzice (Profon Acoustics). Odcinek pomiarowy w całości zlokalizowany jest na terenie
miasta Świebodzice. Droga rozpoczyna się poza terenem zabudowanym, na granicy gmin
Świebodzice i Strzegom i na terenie miasta Świebodzice biegnie w śladzie ul. Strzegomskiej i
kończy się na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 371 (ul. Wolności). Mapę akustyczną w
otoczeniu rozpatrywanej drogi wykonano metodą pomiarowo-obliczeniową. W tym celu
wykorzystano pomiary natężenia ruchu wykonane w ramach generalnego pomiaru ruchu w 2010 r.
oraz pomiary hałasu wykonane w ramach generalnego pomiaru hałasu w 2010 r. na terenie
województwa dolnośląskiego. Analizą objęto obszar o powierzchni ok. 3,60 km2.
Z przeprowadzonych w ramach ww. opracowania analiz wynika, że odsetek osób narażonych na
hałas od analizowanego odcinka drogi, zamieszkujących tereny, dla których stan warunków
akustycznych środowiska określony wskaźnikiem LDWN jako niedobry wynosi 89 %, a zły - 11 %.
Oszacowana łączna powierzchnia tych terenów wynosi ok. 0,06 km2. Dla wskaźnika LN odsetek
ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 88 % i 12 %, a łączna suma terenów, dla których stan
warunków akustycznych środowiska w porze nocy określony jako niedobry i zły wynosi ok. 0,09
km2. Wyniki obliczeń i analiz obrazują, że wokół analizowanego odcinka obecnie nie występują
tereny, dla których akustyczny stan środowiska można zakwalifikować jako bardzo zły.
Wyniki analiz rozkładu hałasu przy elewacjach budynków, przeprowadzonych na różnych
wysokościach budynków zlokalizowanych w pierwszej linii zabudowy (dla najbardziej narażonych
budynków mieszkalnych) wskazują, że na ponadnormatywny hałas narażeni są mieszkańcy
wszystkich kondygnacji tych budynków w porównywalnym stopniu.
Opracowany został również kompleksowy „Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla
Województwa Dolnośląskiego na lata 2013-2017”. Zakres Programu obejmuje analizę obszarów
stanowiących otoczenie odcinków dróg, na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy
hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN oraz LN. Celem Programu jest określenie priorytetów działań
oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych.
W programie przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych, jak i wskazano
kierunki innych działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu
w największym stopniu.
Ww. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego został
sporządzony dla terenów województwa dolnośląskiego leżących poza aglomeracjami, wzdłuż dróg,
po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie oraz wzdłuż linii kolejowych, po których
przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie, których eksploatacja spowodowała negatywne
oddziaływanie akustyczne tj. przekroczone zostały dopuszczalne poziomy hałasu określone
wskaźnikami hałasu LDWN i LN. Celem programu jest określenie działań naprawczych odniesionych
do ww. terenów.
Przyjęcie nowego Programu Ochrony Środowiska przed hałasem podyktowane jest koniecznością:
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• dostosowania do nowych standardów akustycznych określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2012 r. poz. 1109),
• zapisem art. 119 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) zobowiązującym do aktualizacji Programu co najmniej raz na
pięć lat, a także w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub
harmonogramu realizacji.
Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego został przyjęty
uchwałą nr LI/1832/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. i jest on
aktualizacją poprzedniego „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa
dolnośląskiego na lata 2008 – 2013” (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 99, poz. 1532), który
jednocześnie tą samą uchwałą nr LI/1832/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. został wycofany z obrotu
prawnego przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
Opracowanie Programu ma na celu określenie niezbędnych priorytetów i kierunków działań,
których zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości oraz ograniczenie nadmiernego poziomu hałasu
na obszarach dróg krajowych i autostrad na terenie województwa dolnośląskiego.
Programem zostały objęte obszary pokrywające się z zakresem map akustycznych wykonanych
dla województwa dolnośląskiego.
W dokumencie przeprowadzono m.in. identyfikację obszarów, na których występują przekroczenia
wartości dopuszczalnych hałasu komunikacyjnego, dla dróg krajowych i wojewódzkich w obrębie
Świebodzic:
Tabela 7. Obszary przekroczeń wartości dopuszczalnych dla Świebodzic.
Poziomy
Nr
Nr punktu
dopuszczalne
Przekroczenia LDWN
drogi
/ulica
(dzień/noc) dB

34_26_1
35

64/59 – zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
68/59 – zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

Świebodzice

34_26_2
35/34

Świebodzice
ul.
Wałbrzyska

34_26_3
34
Świebodzice

64/59 – zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
68/59 – zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

64/59 – zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

Obszar przekroczenia sięga
pierwszej i drugiej linii zabudowy.
Przekroczenia wynoszą głównie
od 1 – 5 dB. Dla kilku budynków
przekroczenia przekraczają 5 dB,
ale opierają się na elewacjach od
strony ulicy. W najbliższej
odległości od drogi
przekroczenia
wynoszą >10 dB, ale nie sięgają
do pierwszej linii zabudowy.
Obszar przekroczenia sięga
pierwszej i drugiej linii zabudowy.
Przekroczenia wynoszą głównie
od 1 – 5 dB. Dla kilku budynków
przekroczenia przekraczają 5 dB
. Dla pięciu budynków
znajdujących się najbliżej drogi
wartości przekroczeń wynoszą
10 dB, ale opierają się na
elewacjach od strony drogi.
Obszar przekroczenia sięga
pierwszej i drugiej linii zabudowy.
Przekroczenia wynoszą głównie

Przekroczenia LN
Obszar przekroczenia
sięga pierwszej i drugiej
linii zabudowy.
Przekroczenia wynoszą
od 1 – 5 dB.

Obszar przekroczenia
sięga pierwszej linii
zabudowy.
Przekroczenia wynoszą
głównie od 1 – 5 dB.
Dla kilku budynków
przekroczenia
przekraczają 5 dB, ale
opierają się na
elewacjach od strony
ulicy.
Obszar przekroczenia
sięga pierwszej i drugiej
linii zabudowy.
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ul.
Wałbrzyska

374

374_3_1
Świebodzice
ul.
Strzegomska

68/59 – zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

64/59 – zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
68/59 – zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

od 1 – 5 dB. Dla kilku budynków
przekroczenia przekraczają 5 dB,
ale opierają się na elewacjach
od strony ulicy. W najbliższej
odległości od drogi
przekroczenia
wynoszą >10 dB, ale nie sięgają
do pierwszej linii zabudowy.

Przekroczenia wynoszą
głównie od 1 – 5 dB.
Dla kilku budynków
przekroczenia
przekraczają 5 dB, ale
opierają się na
elewacjach od strony
ulicy.

Obszar przekroczenia sięga do
pierwszej linii zabudowy i opiera
się na najbliższych od ulicy
elewacjach.

Obszar przekroczenia
obejmuje zabudowę
znajdującą się przy
ulicy. Przekroczenia
osiągają wartości > 5
dB.

Źródło: Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego.

W większości miejsc, które zostały zakwalifikowane do bardzo wysokiego lub średniego priorytetu,
nie było możliwe zastosowanie ekranów akustycznych z uwagi na bardzo bliską w stosunku do
krawędzi jezdni lokalizację budynków podlegających ochronie akustycznej. Budowa urządzeń
ochronnych w tych miejscach spowodowałaby znaczne pogorszenie warunków bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub z uwagi na brak miejsca wystarczającego miejsca nie była możliwa. Z tego
względu dla pięciu odcinków zaproponowano utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
Należy zaznaczyć, że w ramach Programu zostały określony jedynie orientacyjne zakresy
obszarów. Należy je uszczegółowić po wykonaniu dokładnych obliczeń w ramach osobnych
opracowań.
- hałas komunikacyjny kolejowy
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych. Przez Świebodzice przechodzi linia kolejowa Nr 274 o znaczeniu państwowym,
zelektryfikowana, 2 torowa: Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. Dobowe natężenie ruchu
pasażerskiego wynosi: 6 par pociągów pośpiesznych i 9 par pociągów osobowych. Konfiguracja
terenu spowodowała esowanie linii na terenie Gminy. Stacja zlokalizowana jest we wschodniej
części miasta – połączenie z centrum stanowi ul. Kolejowa. Brak pomiarów hałasu
komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu.

6.4. Promieniowanie niejonizujące
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów. (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Przez Miasto Świebodzice przebiegają linie napowietrzne wysokiego napięcia, które powodują
emisję promieniowania niejonizującego - elektromagnetycznego. Sieć wysokiego napięcia jest
poważnym problemem powodującym z jednej strony zagrożenia emisjami do środowiska, z drugiej
zaś strony stanowią geometryczne przeszkody w zagospodarowaniu przestrzennym.
Przesył energii elektrycznej do odbiorców jest realizowany siecią o średnim napięciu liniami
kablowymi lub napowietrznymi, które emitują promieniowanie o niższym natężeniu w stosunku do
pól emitowanych przez sieci wysokiego napięcia.
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Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej,
które powiązane są ze sobą poprzez:
- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),
- sieci niskiego napięcia.
Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci
przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć
dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym.
Przez teren gminy przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne najwyższego napięcia 220 kV
oraz jedna linia sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez
transformacje NN/110 kV i elektrownie, w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza
jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych
120¸525 mm2.
Poprzez obszar miasta przechodzą następujące magistralne linie energetyczne:
- fragment elektroenergetycznej dwutorowej linii o napięciu 220kV w relacji Świebodzice –
Mikułowa,
- fragment elektroenergetycznej jednotorowej linii o napięciu 220kV w relacji Świebodzice Boguszów,
- fragmenty linii elektroenergetycznych 110 kV w kierunku Wałbrzycha i Strzegomia.
Energia elektryczna zasilająca miasto pochodzi ze stacji GPZ 400/220/110/40/20 kV
zlokalizowanej w Mokrzeszowie oraz z rozdzielni R-Pełcznica 110 kV położonej przy drodze do
Kamiennej Góry, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii
elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest
realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego (SN) a następnie
niskiego (nn) napięcia. Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej Tauron Polska Energia S.A.
w Wałbrzychu.
Stałość zasilania miasta w energię elektryczną jest zachowana dzięki połączeniu sieci miejskiej
110 kV z systemem państwowym, co zapewnia pełne pokrycie potrzeb w przypadku awarii
urządzeń lokalnych. Ponadto istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego napięcia
pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na
energię elektryczną.
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Badania przeprowadzone w 2011 r. przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykazały, że w jednym badanym
punkcie pomiarowo - kontrolnym na terenie Świebodzic nie stwierdzono przekroczeń poziomów
dopuszczalnych pól elektromagnetycznych. Zmierzona wartość wynosiła 0,18 V/m (przy 7,0 V/m
wartości dopuszczalnej).
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor prowadzi,
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów.
Dla ochrony mieszkańców miasta przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii
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zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii
do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.

6.5. Zasoby przyrodnicze
Na terenie Gminy występują następujące rodzaje form ochrony przyrody, określone w Art. 6.1.
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013, poz. 627- tekst jednolity z
późn. zm.):
- Książański Park Krajobrazowy
- Obszary NATURA 2000 – obszary siedliskowe
- „Dobromierz”,
- „Przełom Pełcznicy pod Książem”.
- Rezerwat przyrody „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”;
- Pomniki przyrody: 34 pomniki przyrody ożywionej.
Na omawianym obszarze dobrze rozpoznano florę naczyniową. Do gatunków roślin objętych
ochroną prawną, spotykanych na terenie powiatu należą: Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis,
Centuria pospolita Centaurium erythrea, Buławnik mieczoustny Cephalanthera longifolia, Kukułka
plamista Dactylorhiza maculata, Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, Wawrzynek wilczełyko
Daphne mezereum, Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, Kruszczyk szerokolistny Epipactis
helleborine, Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, Lilia złotogłów Lilium martagón, Podkolan
biały Platanthera bifolia, Podkolan zielonawy Platanthera chlorcmtha, Paprotka zwyczajna
Polypodium vidgare, Cis pospolity Taxus baccata, Kopytnik pospolity Asarum europaeum,
Konwalia majowa Convaliaría majalis, Kruszyna pospolita Frangida alnus, Przytulią wonna
Galiumodor atum, , Bluszcz pospolity Hederá helix, Pierwiosnka wyniosła Primula elatior,
Pierwiosnka lekarska Prímula veris, Kalina koralowa Viburnum opiilus, Bielistka siwa Leucobryum
glaucum.
Świat zwierząt reprezentują: Ropucha szara Bufo bufo, Rzekotka drzewna Hyla arborea, Żaba
trawna Rana temporaria, Żaba wodna Rana esculenta, Padalec zwyczajny Anguis fragilis, nocek
Natterera Myotis nattereri, nocek rudy Myotis daubentonii, mroczek posrebrzany Vespertilio
murinus, mroczek późny Eptesicus serótinas, karlik malutki Pipistrelhts pipistrelhis, karlik większy
Pipistrellus nathusii, borowiec wielki Nyctalas nocíala, gacek brunatny Plecotus auritus, gacek
szary Plecotus anstriacus, mopek Barbastella barbastelhis, jeż zachodni Erinaceus europaeus, jeż
Erinaceus sp., ryjówka aksamitna Sorex arañeus, badylarka Micromys minutus, wiewiórka
pospolita Sciurus vulgaris, łasica łaska Muste anivalis, popielica Glis glis, dzięcioł czarny
Dryocopus mariius, dzięcioł średni Dendrocopos medias, dzięcioł zielonosiwy Ficus canas,
gąsiorek Lanius collurio, gil Pyrrhula pyrrhala, jastrząb Accipiter gentilis, kania ruda Mi¡vus milvus,
kląskawka Saxícola iorquata, krętogłów Jynx torquilla, kruk Corvas corax, muchołówka białoszyja
Ficédula albicollis, ortolan Emberiza hortulana, paszkot Turdus viscivorus, pliszka górska Motacilla
cinerea, przepiórka Coiurnix colurnix, siniak Columba oenas, srokosz Lanius excubitor, turkawka
Streplopelia iuriur.

6.6. Powierzchnia ziemi
Skład chemiczny gleb w dużym stopniu zależy od czystości powietrza atmosferycznego. Opad
globalnych, krajowych i w szczególności lokalnych zanieczyszczeń atmosfery, zawierających
określone ilości pierwiastków śladowych, powoduje zanieczyszczenia wierzchnich warstw gleb
proporcjonalnie do wielkości lokalnej emisji. W przypadku ognisk przemysłowych strefy znacznie
podwyższonych, szkodliwych stężeń występują z reguły w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
Środowisko glebowe ma przy tym ograniczone możliwości ochronne przed emisją tych
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zanieczyszczeń. Możliwości te poza tym zmieniają się w miarę upływu czasu i wzrostu ich
oddziaływania, dlatego też istotne jest prowadzenie monitoringu jakości gleb.
Pod względem typologicznym największą powierzchnię wśród użytków rolnych zajmują gleby
pseudobielicowe, które stanowią około 60 % użytków rolnych Gminy Świebodzice. Na drugim
miejscu są gleby brunatne, których udział kształtuje się w granicach 25 % użytków rolnych.
Pozostały obszar przypada na czarne ziemie, mady oraz gleby organogeniczne.
Z zestawienia gatunków gleb wynika, że najwięcej jest gleb wytworzonych z glin lekkich pylastych,
których łączny udział kształtuje się w granicach 40 %. Są to w większości gleby płytkie, zalegające
na piaskach, zaliczone głównie do kompleksu pszennego wadliwego oraz pszennego dobrego
oraz do kompleksów użytków zielonych średnich. Kolejną pozycję zajmują gleby wytworzone z
pyłów ilastych i utworów lessowatych, które łącznie stanowią około 20 % powierzchni użytków
rolnych. Większość tych gleb została zaliczona do kompleksu pszennego dobrego oraz do
kompleksu użytków zielonych średnich. Gleby wytworzone z piasków gliniastych i
średniogliniastych zajmują łącznie około 20 % powierzchni. Są one zaliczone przede wszystkim do
kompleksu żytniego dobrego. Gleby organogeniczne stanowią poniżej 5% powierzchni użytków
rolnych i należą do kompleksów użytków zielonych.

6.7. Gospodarka odpadami
6.7.1. Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Na terenie Świebodzic nie funkcjonują instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych. Odebrane z obszaru miasta zmieszane odpady komunalne i odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zagospodarowywane są na instalacjach regionalnych lub zastępczych działających w ramach
Południowego RGOK.
Gmina Świebodzice jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w Starym Jaworowie,
(gm. Jaworzyna Śląska), które jest zarządzane przez ZGK Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach. Od 1 lipca 2013 r. składowisko nie przyjmuje odpadów
komunalnych.
Obecnie zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, wnioski
o zmianę pozwolenia zintegrowanego (obecne - PZ124/2007 - ważne do 18 września 2017 r.) oraz
zmianę instrukcji eksploatacji składowiska.

6.7.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi
W świetle nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) - Gmina zobowiązana była do wprowadzenia od 1 lipca
2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnego z zapisami ustawy oraz z
uwarunkowaniami miejscowymi.
Obecnie mieszkańcy płacą Gminie tzw. podatek śmieciowy, natomiast Gmina gospodaruje
środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od wybranej
w drodze przetargu firmy odpowiednią jakość usług.
Założeniem nowego systemu jest to, że Gmina ma teraz wpływ na każdy z jego elementów i dzięki
temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie.
Zarówno na gminę jak i podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
nałożono obowiązek składania sprawozdań z realizacji wyznaczonych zadań.
W szczególności, obowiązek ten odnosi się do osiągnięcia określonych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych na składowiska.
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Obowiązek składania wspomnianych sprawozdań spoczywa na:
 podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości - obowiązek
kwartalnego sprawozdawania gminie,
 podmiotach prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych - obowiązek kwartalnego sprawozdawania gminie,
 burmistrzu - obowiązek rocznego sprawozdawania marszałkowi województwa oraz
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi
W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”
(WPGOWD 2012) dokonano podziału województwa dolnośląskiego na 6 regionów gospodarki
odpadami komunalnymi (RGOK). Gmina Świebodzice została przyporządkowana do Regionu
Południowego. Na terenie wspomnianego RGOK funkcjonują obecnie instalacje mające status
Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK)

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH
PROBLEMÓW
OCHRONY
ŚRODOWISKA
ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU
7.1. Wody powierzchniowe i podziemne
Wśród zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych pojawiają się zanieczyszczenia
wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak i przemysłowych, a także
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Źródła zanieczyszczeń stanowią głównie ścieki zarówno
komunalne, jak i przemysłowe, wprowadzanie wód z terenów nieobjętych kanalizacją, oraz
zanieczyszczenia wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych przez wody
opadowe.
Zanieczyszczenia wynoszone ze źródeł obszarowych jak i punktowych wpływają na obniżenie
jakości wód. Stan jednolity części wód powierzchniowych przebadanych na terenie Gminy
Świebodzice ocenia się jako zły. Stan ekologiczny wód powierzchniowych w zakresie wymagań dla
obszarów chronionych jest umiarkowany.
Zanieczyszczenia, które spływają z terenów zabudowanych, jak również z pól uprawnych mogą
przyczyniać się do eutrofizacji wód1.
Utrzymanie dobrej jakości wód jest ważne z punktu widzenia obszarów podlegających ochronie, ze
względu na to że zanieczyszczenia mogą się rozprzestrzeniać.
Na terenach użytkowanych przez człowieka obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych
związkami: wapnia i żelaza oraz selenu. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko
wodne jest bezpośrednio związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem
koncentracji produkcji zwierzęcej. Do środowiska wodnego mogą przenikać m.in. substancje
zawarte w nawozach mineralnych i naturalnych stosowanych w produkcji rolniczej.
Jak wynika z monitoringu wód podziemnych na terenie Gminy znajdują się wody podziemne
o dobrym stanie chemicznym o czym decyduje zawartość wapnia i żelaza.

1

eutrofizację rozumie się wzbogacanie wody biogenami, głównie związkami azotu lub fosforu, powodującymi
przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód
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Zagrożenie powodziowe
Na powierzchniową sieć hydrograficzną gminy Świebodzice składają się rzeki, które są
w nieznaczny sposób przekształcone przez regulację i obudowę koryta oraz nieliczne zbiorniki
wodne.
Przemiany stosunków wodnych na terenie gminy Świebodzice spowodowane zostały zmianami
w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem miasta. Wzrost powierzchni zabudowanych
spowodował przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmieniło charakterystyki
przepływu w rzekach przy stanach niskich i wysokich.
Przyczyną zagrożeń powodziowych na terenie gminy Świebodzice są intensywne opady
atmosferyczne w lecie oraz wezbrania roztopowe po okresie zimowym. Stwarza to zagrożenie
podtopienia niżej położonych terenów.
Działania przeciwpowodziowe nabrały szczególnego znaczenia po powodzi z lipca 1997r., która
wykazała wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodnej.
Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na przebieg zjawiska powodziowego są:
- możliwość retencji powierzchniowej (tereny zalesione, zadrzewione i trwałe użytki zielone)
w zlewni,
- obiekty inżynieryjne umożliwiające gromadzenie nadmiaru wód,
- możliwość szybkiego odpływu z terenów zainwestowanych, co wiąże się z drożnością sieci
kanalizacji burzowej a także sieci melioracyjnej.
Istotne znaczenie ma także stan zabezpieczeń i obwałowań. Tereny dolinne, na których występują
powodzie wykluczone są spod zabudowy.
Ostatnia powódź wykazała, że poza zniszczeniami występującymi w bezpośrednim sąsiedztwie
koryta rzeki Pełcznicy, miały miejsce podtopienia terenów (np. Dworzec Kolejowy), spowodowane
brakiem odpływu wód deszczowych.
W granicach miasta znajdują się (wg opracowania „Program małej retencji wodnej w województwie
dolnośląskim, Ewidencja zbiorników małej retencji wodnej”) następujące zbiorniki małej retencji
wodnej:
- „Solny” – o powierzchni 2,20 ha i pojemności 33 tys. m3 (retencja zbiornikowa),
- „Warszawianka” – o powierzchni 2,2 ha i pojemności 22,50 tys. m3 (retencja stawowa).
Na terenie miasta praktycznie nie jest możliwe zlokalizowanie większego zbiornika
przeciwpowodziowego ani wprowadzenia programu małej retencji, gdyż Pełcznica w dużej części
swojego biegu płynie przez tereny silnie zurbanizowane, partiami w zamkniętym korycie. Zlewnia
Pełcznicy i Szczawnika ma charakter górski objawiający się nagłymi wezbraniami, co w połączeniu
z bardzo dużą uszczelnioną powierzchnią miasta daje gwałtowne wahania poziomu i wielkości
przepływu.

7.2. Powietrze atmosferyczne
Na stan jakości powietrza w Gminie Świebodzice wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł.
Wyróżnić należy:
- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna),
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa),
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów
grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne).
Źródła punktowe:
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych postają w wyniku spalania paliw oraz
prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. Podczas energetycznego
spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOX),
pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu na sposób
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wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa gazów),
oddziaływują na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw
w indywidualnych systemach grzewczych.
Zaopatrzenie miasta w energię cieplną:
Miasto Świebodzice posiada częściowo rozproszony system gospodarki cieplnej. Istniejący system
zaopatrzenia odbiorców w ciepło oparty jest na lokalnym wytwarzaniu energii cieplnej do
ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej na potrzeby własne. Ciepło wytwarzane jest również
w średnich i dużych kotłowniach osiedlowych lub blokowych i rozprowadzane sieciami
podziemnymi krótkiego zasięgu. Dostawą ciepła do obiektów i mieszkań podłączonych do sieci
cieplnej funkcjonującej na terenie Miasta Świebodzice zajmuje się Fortum Power and Heat Polska
Sp. z o. o. ul. A. Słonimskiego 1A Wrocław - Osiedle Piastowskie i DZT Service Sp. z o.o. ul.
Wałbrzyska 7a w Świebodzicach - Osiedle Sudeckie.
Jednak nie wszystkie budynki mieszkalne podłączone są do sieci cieplnej. Rozproszenie
budownictwa jednorodzinnego i realizacja budów z dala od istniejącej sieci ciepłowniczej utrudnia
realizację dostaw, przez co wielu mieszkańców ogrzewa budynki za pomocą indywidualnych
kotłowni spalających najczęściej węgiel (miał i koks). Powszechne stosowanie węgla wynika z jego
atrakcyjnej ceny w stosunku do innych paliw dostępnych na rynku. Ogrzewanie pomieszczeń
olejem lub innym ekologicznym paliwem, pomimo iż posiada korzystniejszy wpływ na środowisko i
jakość życia mieszkańców, w dalszym ciągu jest znacznie bardziej kosztowne niż eksploatowanie
kotłowni węglowej.
Źródła liniowe:
Przez źródła liniowe rozumie się głównie ciągi komunikacyjne (drogowe i kolejowe), gdzie
zanieczyszczenia pochodzą zasadniczo ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego)
w silnikach samochodów. Emitowany jest przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla
(CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń
pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te
często zawierają metale ciężkie, tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze
dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na
drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników,
w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu
pojazdów na drodze, stan techniczny dróg i pojazdów.
Komunikacja drogowa:
Świebodzice to ważny węzeł drogowy w skali województwa., przez teren miasta przebiegają drogi
następujących kategorii i długości:
Drogi krajowe:
 nr 34 relacji Wrocław – Świdnica – Jelenia Góra (długość drogi na terenie gminy
4,724 km),
 nr 35 relacji Świebodzice – Świdnica (długość drogi na terenie gminy 2,981 km),
Drogi wojewódzkie:
 nr 371 ul. Świdnicka o długości 0,760 km,
 nr 373 od ul. Piłsudskiego – ul. Wałbrzyska – ul. Strzegomska – ul. Wolności
o długości 1,5 km,
 nr 374 od ul. Wolności – ul. Strzegomska do granic gminy o długości 3,470 km
Drogi powiatowe o długości łącznej na terenie gminy 12 km,
Drogi gminne o długości łącznej na terenie gminy 25 km.
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu w latach 2000-2005-2010 na autostradzie A4, DK35 oraz na
drogach wojewódzkich 346, 347 i 362 przebiegających przez gminę, wykazują stały wzrost
natężenia ruchu pojazdów:
39

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice

Tabela 8. Średni dobowy ruch (SDR) w latach 2000-2005-2010 na drogach w obrębie Świebodzic.
Wzrost
Rok
Nr
Odcinek
natężenia
drogi
2000
2005
2010
ruchu [%]*
Świebodzice /przejście/

8 705

9 311

11 039

26,8

Świebodzice - Dobromierz

3 483

3 480

3 498

0,4

Świebodzice - Wałbrzych

14 632

16 831

21 007

43,6

Świebodzice /obwodnica/

7 586

9 009

10 200

34,5

Świebodzice - Świdnica

10 768

10 717

12 206

13,4

Stanowice - Świebodzice

4 007

4 950

7 013

75,0

-

8 877

10 071

13,5*

34

35

374
Świebodzice /przejście/
Źródło: GPR w latach 2000, 2005, 2010, GDDKiA.

*odniesienie do roku 2005

Komunikacja kolejowa:
Przez Świebodzice przebiega jedna linia kolejowa PKP Nr 274 znaczenia państwowego,
zelektryfikowana, 2 torowa, relacji Wrocław – Świebodzice – Jelenia Góra. Połączenie kolejowe
z Wrocławiem miasto uzyskało już w 1843 r., co znacznie przyczyniło się do rozwoju miasta. 20 lat
później także wykonano także połączenie z Wałbrzychem. Stacja kolejowa zlokalizowana jest we
wschodniej części miasta, połączenie z centrum odbywa się ulicą Kolejową.
Źródła powierzchniowe:
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych
kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju
źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw
konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do
pogorszenia stanu jakości powietrza na terenie gminy. Niska emisja odpowiedzialna jest głównie
za wzrost stężenia pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO).
Kierunkiem koniecznym do osiągnięcia redukcji w zakresie emisji powierzchniowej jest
modernizacja lub likwidacja indywidualnych źródeł spalania opalanych węglem, czyli paliwem
ekonomicznie tanim, jednak powodującym największą emisję zanieczyszczeń do powietrza.
Wsparcie tego kierunku działań innymi możliwościami systemowymi w skali województwa czy
regionu spowoduje osiągnięcie lepszych efektów i uzyskanie zadowalających wyników
ekologicznych w stosunkowo krótkim czasie.

7.3. Hałas
Hałas przemysłowy
Na klimat akustyczny Gminy wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na terenie zakładów
przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach
(wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp.
usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym
produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do
środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza
budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy
stanowią dodatkowe źródło hałasu.
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Hałas przemysłowy w Gminie Świebodzice stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie Gminy Świebodzice kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny. Przez teren Gminy przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: droga
krajowa, wojewódzka oraz powiatowa a także drogi gminne, łączące Gminę Świebodzice z innymi
ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne
utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających, w tym dla
obszarów przyrodniczych podlegających ochronie. Rosnąca liczba samochodów na drogach
Gminy bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu akustycznego wzdłuż istotnych szlaków
komunikacyjnych. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg.

7.4. Promieniowanie niejonizujące
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.
Dla ochrony mieszkańców Gminy Świebodzice przed niejonizującym promieniowaniem
elektromagnetycznym ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania
stosownych pomiarów - wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych
zasięgów stref oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania.
Należy dążyć do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż
linii zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach
linii do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.

7.5. Zasoby przyrodnicze
Wśród zagrożeń dla siedlisk przyrodniczych dominują trzy:
– zaprzestanie użytkowania siedlisk półnaturalnych, co prowadzi do zmiany składu gatunkowego,
sukcesji drzew i krzewów oraz ekspansji niepożądanych gatunków takich jak nawłoć czy trzcinnik
piaskowy.
- zarastanie drzewami siedlisk światłolubnych jak zarośla kserotermiczne czy murawy. Są to
pojedyncze okazy drzew, które zacieniają siedlisko.
- duża populacja muflonów w dolinie Czyżynki, gdzie znajdują się warunki bardzo odpowiadające
tym zwierzętom. Roślinność jest wydeptywana i gryzana, dodatkowo uruchamiany jest rumosz na
stromych zboczach.
Potencjalnym zagrożeniem dla gatunków nietoperzy występujących w Obszarze jest możliwość
zanieczyszczenia wód zbiornika wykorzystywanego bardzo intensywnie jako żerowisko.
Pogorszenie się stanu wód może wpłynąć na atrakcyjność żerowiska.
Potencjalnym zagrożeniem dla gatunków nietoperzy stwierdzonych w okresie letnim w Obszarze
może być niewłaściwie prowadzona gospodarka leśna polegające na stosowaniu chemicznych
środków ochrony roślin (B04)i usuwaniu martwych i dziuplastych drzew.
Zagrożeniem dla wszystkich gatunków może być rozbudowa infrastruktury drogowej
przebiegających przez Obszar co spowoduje powstanie bariery ekologicznej i zwiększy ryzyko
śmiertelności nietoperzy, zniszczone zostaną trasy przelotów, liczba kryjówek i powierzchnia
żerowisk. Wszystkie wymienione powyżej działania będą powodować zmniejszenie powierzchni
leśnych żerowisk nietoperzy i kryjówek w dziuplach drzew, a stosowanie pestycydów może
wpływać na jakość bazy pokarmowej nietoperzy i kumulację toksyn w ich ciele.
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W odniesieniu do wydry i bobra w obszarze aktualnie nie występują żadne zagrożenia. Potencjalne
zagrożenie związane jest z przeprowadzeniem niewłaściwie zaprojektowanych prac mających na
celu poprawę lokalnego bezpieczeństwo przeciwpowodziowego (usuwanie drzew i krzewów ze
skarp brzegowych oraz ich umacnianie). Roboty takie mogą spowodować drastyczny spadek
dostępności kryjówek dla obu gatunków oraz ograniczenie bazy żerowiskowej.
Wśród czynników zagrażających siedliskom stanowiącym przedmioty ochrony w Obszarze
„Przełomy Pełcznicy pod Książem” można wyróżnić trzy główne. Pierwszy związane jest z
zanieczyszczeniami wód Pełcznicy i Szczawnika. Po przepłynięciu przez Wałbrzych stężenie
ścieków komunalnych i poprzemysłowych jest w nich bardzo duże. Ma to negatywny wpływ na
runo łęgów i ziołorośli nadrzecznych. Prąd wody niesie także dużą ilość śmieci zatrzymujących się
na drzewach i krzewach rosnących wzdłuż koryta. Wzdłuż rzek rozprzestrzeniają się też gatunki
inwazyjne takie jak niecierpek gruczołowaty Impatiens glandulifera oraz rdestowiec ostrokończysty
Reynoutria japonica, które zniekształcają runo łęgów (w szczególnie w środkowej części
Szczawnika i północnej Pełcznicy) i ziołorośli nadrzecznych.
Kolejnym czynnikiem wywierającym niekorzystną presję na siedliska jest ruch turystyczny. Zamek
Książ oraz Stary Książ po obu stronach Pełcznicy przyciągają rzesze odwiedzających. Ma to
negatywny wpływ na siedliska leśne bezpośrednio do nich przylegające, czyli lasy klonowo-lipowe,
buczyny i dąbrowy. Siedliska leśne wzdłuż szlaków są wydeptywane i zaśmiecane. We fragmencie
lasu klonowo- lipowego pod murami Zamku Książ gruz wyrzucany podczas kolejnych remontów
niemal zastąpił naturalny rumosz skalny. Murawa naskalna przy Starym Książu, jedna z niewielu
zidentyfikowanych w obszarze i prawdopodobnie najlepiej rozwinięta, znajduje się tuż przy tarasie
widokowym. Jej dostępne fragmenty również są wydeptywane i zaśmiecane. Przy najlepiej
rozwiniętych siedliskach paproci naskalnych znajdują się kładki, będące częścią szlaku. Nie ma to
negatywnego wpływu na siedlisko znajdujące się powyżej zasięgu rąk pieszych. Nad
Szczawnikiem znajduje się też bardzo popularne miejsce do wspinaczki. Skała, do której
przymocowane są zabezpieczenia nie jest pokryta roślinnością. Jednak w razie zajmowania przez
szlaki wspinaczkowe kolejnych bloków skalnych, zagrożone byłoby siedlisko ścian skalnych i
urwisk występujące w obrębie wychodni skalnych. Bliskość dwóch miast – Wałbrzycha i
Świebodzic oraz wysokiej rangi zabytków powoduje duży ruch pieszych po szlakach i nowo
wydeptywanych ścieżkach. W wielu miejscach na całym obszarze palone są ogniska stwarzające
niebezpieczeństwo pożaru.
Trzecim czynnikiem wpływającym negatywnie na cały obszar jest obecność muflonów Ovis aries
musimon. Strome, skaliste i nasłonecznione stoki są siedliskiem preferowanym przez ten sztucznie
wprowadzany do obręb OZW gatunek zwierząt. Duży ruch turystyczny w pewnym stopniu płoszy te
zwierzęta, jednak ich negatywny wpływ jest mimo to bardzo duży. Zgryzanie roślin runa oraz
podszytu wraz z uruchamianiem erozji stoków osłabia naturalne odnawianie drzewostanu oraz
zubaża zbiorowiska roślinne. Najbardziej narażone są siedliska naskalne, lasy klonowo-lipowe i
dąbrowy na kamienistych stokach południowych i południowo-zachodnich. Skala zniszczeń oraz
rozproszenie zagrożenia na cały obszar chroniony może rodzić obawy, że jest to największe
zagrożenie dla przedmiotów ochrony. Należy przeprowadzić monitoring oddziaływania tych
zwierząt poprzez liczenie osobników odwiedzających Obszar i ogrodzenie 3-4 dziesięcioarowych
powierzchni siedlisk przyrodniczych w celu wychwycenia zmian w roślinności i procesie jej
odnawiania. Jeżeli potwierdzą się przypuszczenia o szkodliwości muflona, należy rozważyć
redukcję stada. Muflon jako gatunek obcy i inwazyjny w rodzimej faunie podlega zakazowi
wprowadzania do środowiska przyrodniczego zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody.

7.6. Powierzchnia ziemi
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące
42

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice

zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych
substancji chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.
Na jakość gleb negatywny wpływ mają zanieczyszczenia antropogeniczne ze źródeł punktowych
i obszarowych, takich jak: produkcja rolnicza i nawożenie gleb, emisja gazów i pyłów z przemysłu
i motoryzacji oraz sytuacje awaryjne, powodujące lokalną emisję zanieczyszczeń fizycznych
i chemicznych.

7.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych na terenie Gminy, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć w zadowalającym
stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie (rocznie w Gminie wytwarzane jest ok.
42 Mg tego typu odpadów, a np. w 2013 r. zebrano ich 0,1 Mg),
 niski odsetek odpadów ulegających biodegradacji zebranych w sposób selektywny,
 spalanie odpadów w paleniskach domowych,
 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach” - zaznaczyć należy, iż od momentu
wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami, sytuacja w tym zakresie uległa
wyraźnej poprawie,
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi
azbest:
 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie,
 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów
azbestowych,
 wysokie koszty wymiany starych pokryć dachowych na nowe.

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE
CELE
I
INNE
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Świebodzice oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do
kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na
szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.
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8.1. Cele ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska
8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii
Europejskiej jest VII Unijny Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020
„Dobrze żyć w granicach naszej planety”.
Program, określa strategiczne plany kształtowania polityki w zakresie środowiska z dziewięcioma
priorytetowymi celami, które mają zostać osiągnięte do 2020:
1. Ochrona i zachowanie bogatej różnorodności biologicznej;
2. Opracowanie planów ograniczenia niskiej emisji;
3. Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
Środowiska z sektorem zdrowia;
4. Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego;
5. Doskonalenie bazy oraz wiedzy w zakresie ochrony środowiska;
6. Prowadzenie inwestycji na rzecz ochrony środowiska i klimatu wraz z określeniem efektów
ekologicznych;
7. Prowadzenie spójnej polityki uwzględniającej problemy środowiska;
8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii;
9. zwiększenie efektywności Unii w przeciwdziałaniu regionalnym i globalnym wyzwaniom w
zakresie ochrony środowiska.
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Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice z VII Unijnym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze żyć w granicach
naszej planety”
VII Unijny Program Działań w Zakresie
Środowiska Naturalnego do roku 2020 „Dobrze
L.p.
żyć w granicach naszej planety”
Cele priorytetowe

1.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska

Kierunki działań

Cel średniookresowy

Odtworzenie co najmniej 15 %
zdegradowanych ekosystemów,
w związku z utratą różnorodności
biologicznej i degradacji
ekosystemów

Zachowanie bogatej
różnorodności biologiczne

Ograniczenie zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i
podziemnych, aby osiągnąć,
utrzymać lub poprawić dobry stan
wód zgodnie z definicją zawartą
w ramowej dyrektywie wodnej;

Osiągnięcie i utrzymanie
dobrego stanu wód
powierzchniowych i
podziemnych

Ochrona i
zachowanie bogatej
różnorodności
biologicznej

Określenie
zgodności

Działania
Wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności
biologicznej w planowaniu przestrzennym
i
strategicznym Gminy oraz rozwój i wsparcie badań
przyrodniczych
Objęcie ochroną prawną miejsc występowania
gatunków zagrożonych wyginięciem oraz wsparcie
ochrony ex situ
Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w
istniejących kompleksach leśnych
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed
niewłaściwym sposobem użytkowania
Ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i
przemysłowych wprowadzanych do wód bez
oczyszczenia
Kontynuacja działań związanych z realizacją
inwestycji dot. systemów kanalizacyjnych z
oczyszczalniami
ścieków
komunalnych,
wskazanych w Krajowym Programie Oczyszczania
Ścieków Komunalnych w ramach wyznaczonej
aglomeracji
Prowadzenie
monitoringu
jakości
wód
powierzchniowych i podziemnych
Prowadzenie działań kontrolnych mających na
celu
przeciwdziałanie
odprowadzaniu
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód
oraz
przeciwdziałanie
nieprawidłowościom
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych

Likwidacja nieszczelnych,
zbiorników bezodpływowych

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

przydomowych
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Ograniczenie zanieczyszczeń
powietrza, tak aby ograniczyć ich
negatywny wpływ na ekosystemy
i różnorodność biologiczną

Gospodarowanie gruntami w
sposób zrównoważony, tak aby
gleba była należycie chroniona, a
rekultywacja terenów skażonych
była na zaawansowanym etapie

Prowadzenie gospodarki leśnej w
sposób zrównoważony, a lasy i
ich różnorodność biologiczna były
chronione

Identyfikacja obszarów występowania przekroczeń
poziomów
odniesienia
jakości
powietrza
atmosferycznego
Realizacja postanowień Programu Ochrony
Powietrza dla strefy
Ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
komunikacyjnych na terenach zamieszkania
zbiorowego, w szczególności:
- poprawa stanu technicznego dróg o złym
stanie technicznym,
zmiany
w
organizacji
ruchu
komunikacyjnego,
- sprzątanie dróg przez ich zarządców
Poprawa jakości powietrza
Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja
atmosferycznego
niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym:
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
powietrza ze spalania paliw w sektorze
produkcyjnym i komunalnym,
- wprowadzanie paliw niskoemisyjnych,
- modernizacja kotłowni,
- termomodernizacje obiektów
Modernizacja
i
hermetyzacja
procesów
technologicznych w celu likwidacji powstawania
emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji
ochronnych
Prowadzenie
działań
edukacyjnych
oraz
popularyzujących odnawialne źródła energii
Identyfikacja
i
inwentaryzacja
źródeł
zanieczyszczenia oraz miejsc zanieczyszczonych
Rekultywacja gleb
oraz podejmowanie działań w celu doprowadzenia
zdegradowanych i
środowiska do stanu właściwego
zdewastowanych oraz
Kontynuacja
rekultywacji
miejsc
przywracanie im funkcji
zanieczyszczonych
i
niekorzystnie
przyrodniczej, rekreacyjnej lub
przekształconych
oraz
likwidacja
i
rolniczej
zagospodarowanie nieczynnych hałd i składowisk
odpadów
Racjonalne użytkowanie
Ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze
zasobów leśnych przez
naturalnym lub półnaturalnym
kształtowanie ich właściwej
Zalesianie nieużytków, terenów zdegradowanych
struktury gatunkowej i
i zrekultywowanych gatunkami rodzimymi
wiekowej, z zachowaniem

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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bogactwa biologicznego

2.

Prowadzenie działań
zmierzających do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych o
80–95 % do 2050 r.

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego

Ograniczenie oddziaływania na
środowisko wszystkich głównych
sektorów gospodarki

Ochrona zasobów kopalin
i rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych

Zmniejszenie oddziaływania na
Opracowanie
środowisko
produkcji, technologii
planów ograniczenia
i
innowacji,
a także wzorców
niskiej emisji
konsumpcji i stylu życia w
szczególności w sektorze
żywności, mieszkalnictwa i
mobilności

Stały monitoring środowiska leśnego w celu
przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,
choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci
Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja
niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym:
ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń
powietrza ze spalania paliw w sektorze
produkcyjnym i komunalnym,
- wprowadzanie paliw niskoemisyjnych,
- modernizacja kotłowni,
- termomodernizacje obiektów
Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami
kopalin w złożach, z jednocześnie zapewnioną
ochroną środowiska przyrodniczego i wodnego

Rozwój badań naukowych
i wsparcie
ich
praktycznego
wykorzystania
w
zakładach,
nawiązywanie współpracy między placówkami
oświatowymi i a przedsiębiorstwami
Wspieranie wdrażania systemów zarządzania
środowiskowego w przedsiębiorstwach na terenie
gminy
Tworzenie i udział Gminy w strukturach
ponadgminnych dla realizacji regionalnego systemu
Udoskonalanie
gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego
Gospodarowanie odpadami w
wprowadzonego systemu
działania w zakresie:
sposób bezpieczny, tak aby
gospodarki odpadami,
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
zapobiegać szkodom dla zdrowia
zgodnie z zasadą
- selektywnego zbierania odpadów,
i środowiska
zrównoważonego rozwoju i
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do
Polityką Ekologiczną Państwa
odzysku lub unieszkodliwiania,
- budowy regionalnych instalacji
Wprowadzanie
innowacyjności pro
środowiskowej i
upowszechnianie idei
systemów zarządzania
środowiskowego

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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3.

4.

Poprawa stanu
zdrowotnego
mieszkańców w
wyniku wspólnych
działań sektora
ochrony Środowiska
z sektorem zdrowia

Upowszechnianie i
wspieranie
wdrażania
systemów
zarządzania
środowiskowego

Podjęcie zadań związanych z
poprawą jakości powietrza

Ograniczenie zagrożenia
hałasem w środowisku

Ogólny dostęp do informacji na
temat wdrażania prawa Unii w
zakresie środowiska

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego

Dokonanie oceny narażania
społeczeństwa na
ponadnormatywny hałas i
podjęcie kroków do
zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono
największe
Doprowadzenie do sytuacji, w
której projekty dokumentów
strategicznych wszystkich
sektorów gospodarki będą,
zgodnie z obowiązującym
prawem, poddawane
procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i
wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznych
wersjach tych dokumentów

Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki
odpadów pochodzących z sektora komunalnego
na terenie Gminy, ze szczególnym
uwzględnieniem:
- odpadów ulegających biodegradacji,
- surowców wtórnych,
- odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych (np. zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
baterii i akumulatorów),
- odpadów wielkogabarytowych,
- zużytych opon
Realizacja postanowień Programu Ochrony
Powietrza dla strefy
Modernizacja
i
hermetyzacja
procesów
technologicznych w celu likwidacji powstawania
emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji
ochronnych
Prowadzenie
działań
edukacyjnych
oraz
popularyzujących odnawialne źródła energii
Systematyczne
wykonywanie
podstawowych
badań pomiarowych, celem określenia stanu
środowiska akustycznego
Działania zmierzające do ograniczenia wpływu
hałasu przemysłowego

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Wprowadzanie do strategii, polityk i programów
sektorowych zagadnień ochrony środowiska

Opracowywanie
strategicznych
ocen
oddziaływania na środowisko (obejmujących
przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji
społecznych) do głównych projektowanych
strategii, polityk sektorowych, programów i planów

Całkowita
zgodność
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Wzrost zgodność przepisów
szczegółowych w zakresie
środowiska

5

6

Doskonalenie bazy
oraz wiedzy w
zakresie ochrony
środowiska

Prowadzenie
inwestycji na rzecz
ochrony środowiska
i klimatu wraz z
określeniem efektów
ekologicznych

Egzekwowanie na wszystkich
szczeblach administracji prawa w
zakresie ochrony środowiska, tak
aby zapewnione zostały równe
warunki działania na rynku
wewnętrznym
Udostępnianie informacji
stanowiących podstawę do
opracowywania i wdrażania
polityk w dziedzinie środowiska i
klimatu
Przeprowadzanie i udostępnianie
oceny zagrożeń dla środowiska i
klimatu
Prowadzenie polityki w zakresie
ochrony środowiska i klimatu w
taki sposób, aby osiągane cele
były ekonomicznie efektywne
Prowadzenie ocen wpływu
inicjatyw na środowisko,
społeczeństwo i gospodarkę

7

Prowadzenie
spójnej polityki
uwzględniającej
problemy
środowiska

Wdrożenie dyrektywy w sprawie
strategicznej oceny
oddziaływania i dyrektywy w
sprawie oceny skutków dla
środowiska

Aktualizacja
miejscowych Wprowadzanie
do
miejscowych
planów
planów
zagospodarowania zagospodarowania
przestrzennego
zapisów
przestrzennego
zobowiązujących do podejmowania działań
mających na celu zabezpieczanie środowiska
przed
negatywnym
oddziaływaniem
oraz
ograniczanie tego oddziaływania
Uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego wyników monitoringu środowiska,
w szczególności w zakresie powietrza, wód
i hałasu
Podnoszenie
świadomości
Współdziałanie samorządu gminy z lokalnymi
ekologicznej społeczeństwa,
mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska
zgodnie z zasadą: „myśl
oraz działań podejmowanych na rzecz jego
globalnie, działaj lokalnie”
ochrony

Całkowita
zgodność

Informowanie społeczeństwa o możliwościach
udziału w działaniach na rzecz ochrony
środowiska

Poprawa jakości powietrza
atmosferycznego

Doprowadzenie do sytuacji, w
której projekty dokumentów
strategicznych wszystkich
sektorów gospodarki będą,
zgodnie z obowiązującym
prawem, poddawane
procedurze oceny
oddziaływania na środowisko i
wyniki tej oceny będą
uwzględniane w ostatecznych
wersjach tych dokumentów

Realizacja postanowień
Powietrza dla strefy

Programu

Ochrony

Całkowita
zgodność

Wprowadzanie do strategii, polityk i programów
sektorowych zagadnień ochrony środowiska
Opracowywanie
strategicznych
ocen
oddziaływania na środowisko (obejmujących
przeprowadzenie szeroko zakrojonych konsultacji
społecznych) do głównych projektowanych
strategii, polityk sektorowych, programów i planów

Całkowita
zgodność
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8

Wspieranie
zrównoważonego
charakteru miast w
Unii

9

Zwiększenie
efektywności w
podejmowaniu
międzynarodowych
wyzwań związanych
ze środowiskiem i
klimatem

Uzgodnienie zestawu kryteriów
umożliwiających ocenę efektów
działalności środowiskowej miast,
z uwzględnieniem skutków
gospodarczych, społecznych i
terytorialnych

Aktualizacja miejscowych
planów zagospodarowania
przestrzennego, które
powinny być podstawą
lokalizacji nowych inwestycji,
biorących pod uwagę
długofalowe potrzeby
zrównoważonego rozwoju

Wprowadzanie
do
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
zapisów
zobowiązujących do podejmowania działań
mających na celu zabezpieczanie środowiska
przed
negatywnym
oddziaływaniem
oraz
ograniczanie tego oddziaływania

Całkowita
zgodność

Zadanie nie
zostało
uwzględnione
w Programie
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8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego
dokumentu obejmują:
 kierunki działań systemowych,
 ochrona zasobów naturalnych,
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.

51

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice

Tabela 10. Powiązanie celów ochrony środowiska określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice
z Polityką Ekologiczną Państwa
L.p.

Priorytety

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych

3.
4.

5.

6.

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

1.

2.

Polityka Ekologiczna Państwa
Cele działań

Zarządzanie środowiskowe
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska
Rozwój badań i postęp techniczny

Ochrona przyrody

11.
12.

OCHRONA ZASOBÓW
NATURALNYCH

8.

10.

Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”
Wprowadzanie innowacyjności pro środowiskowej
i upowszechnianie idei systemów zarządzania
środowiskowego

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w
APOŚ

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym

Określenie
zgodności

Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w
APOŚ

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska

7.

9.

Program Ochrony Środowiska
Cele działań
Doprowadzenie
do
sytuacji,
aby
projekty
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów
gospodarki były, zgodnie z obowiązującym prawem,
poddawane procedurze oceny oddziaływania na
środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane w
ostatecznych wersjach tych dokumentów

Opracowanie
miejscowych
planów
zagospodarowania przestrzennego, biorących pod
uwagę długofalowe potrzeby zrównoważonego
rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań
ekofizjograficznych
i
programów
ochrony
środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym

Całkowita zgodność

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej

Całkowita zgodność

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
aby uchronić gospodarkę od deficytów wody

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Ochrona przed powodzią
Ochrona powierzchni ziemi

Rekultywacja
gleb
zdegradowanych
i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji

Całkowita zgodność
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Gospodarowanie zasobami geologicznymi

14.

Środowisko a zdrowie

15.

Jakość powietrza

16.

17.

18.

19.

20.

21.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I
BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

13.

Ochrona wód

Gospodarka odpadami

Oddziaływanie hałasu

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych

przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów
poeksploatacyjnych
Poprawa
stanu
zdrowotnego
mieszkańców
w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Osiągnięcie
i
utrzymanie
dobrego
wód
powierzchniowych i podziemnych
Udoskonalanie
wprowadzonego
systemu
gospodarki
odpadami,
zgodnie
z
zasadą
zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną
Państwa
Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe
Ochrona mieszkańców Gminy Świebodzice przed
szkodliwym
oddziaływaniem
pól
elektromagnetycznych

Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Brak realizacji – cel
nie wyznaczony w
APOŚ

Substancje chemiczne w środowisku
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii

Zadanie dodatkowe
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8.1.3. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice z celami polityk nadrzędnych i równoległych
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa,
w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia
instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu, pobór wód, zrzut
biogenów). Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego w powietrzu na terenie Gminy oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,
 dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do
zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być
uwzględniony przy realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice
jest Polityka Ekologiczna Państwa. W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że
stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie
dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy celów PEP w latach 2009-2012 z
perspektywą do 2016 i celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu
centralnym i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

8.1.4. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice z zapisami Ustawy o ochronie przyrody
W ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r., poz. 627- tekst
jednolity z późn. zm.) zapisano m.in.:
1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności
przez:
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm,
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę
tras migracyjnych zwierząt.
2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania
kopalnych szczątków roślin i zwierząt.
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3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice uwzględniono zapisy
ustawy o ochronie przyrody. Wyznaczono następujące kierunki działań:
 objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu
regionalnym i lokalnym,
 ochrona korytarzy ekologicznych,
 objęcie ochroną prawną miejsc występowania gatunków zagrożonych wyginięciem oraz
wsparcie ochrony ex situ,
 wzmocnienie
znaczenia
ochrony
różnorodności
biologicznej
w
planowaniu
przestrzennym,
 ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania,
 zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych,
 kontynuowanie programu przebudowy drzewostanów silnie uszkodzonych przez
zanieczyszczenia powietrza,
 ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub półnaturalnym oraz
śródleśnych zbiorników, torfowisk, podmokłości i cieków wodnych,
 zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi,
 stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym
(pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci).

8.1.5. Zgodność celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice z zapisami KPGO 2014 oraz WPGOWD (2012)
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice w zakresie odnoszącym się
do gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele
wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012).
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014 oraz
w PGOWM 2012- 2017:
 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100 % mieszkańców
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do 2015 r.,
 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
- w 2013 r. więcej niż 50 %,
- w 2020 r. więcej niż 35 %
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60 %
wytworzonych odpadów,
 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50 %, przynajmniej takich
odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw
domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw
domowych) do 2020 r.
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W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych,
- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,
- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez
stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników.
Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest
Cele krótko- i długookresowe:
- przeprowadzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów azbestowych występujących na terenie
Gminy,
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie Gminy,
- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do
2032 r.

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE,
ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I
CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków
środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się
rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji
inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter
przejściowy.
Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
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(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i
skutki w zakresie analizowanego zagadnienia
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one
zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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Tabela 11. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska.

Zabytki

Dobra materialne

0

0

0

0

+

N/+

N

+/-

N

N

0/+

+/-

+/-

0

0

0

0

+

N/+

N/+

+/-

N/+

N/+

+/-

+/-

+/-

0

0/+

0

0/+

0

0/+

0/+

+

0

0/+

0

+

0

0

0

0

0/+

0

N/+

0/+

+

0

0/+

0

+

0

0

0/+

0

0/+

+

0/+

0/+

+

0

0/+

0

+

0

0

0/+

0

0/+

0

Klimat

+/-

Krajobraz

+/-

Powierzchnię
ziemi

0/+

Powietrze

N

Wodę

N

Rośliny

+/-

Zwierzęta

N

Ludzi

N/+

Różnorodność
biologiczną

Cele i kierunki działania

Obszary Natura
2000

L.p.

Zasoby naturalne

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

Cel: Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
1.
2.

Działanie: Wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w przemyśle,
wodooszczędnych technologii produkcji, w szczególności stosowanie
BAT (najlepszej dostępnej techniki)
Działanie: Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę, minimalizacja
strat wody

Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
3.

4.

5.

6.

Działania: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu (poprawa
stanu technicznego dróg, zmiana w organizacji ruchu komunikacyjnego,
sprzątanie dróg na mokro)
Działania: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych
(ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw w sektorze
produkcyjnym i komunalnym, wprowadzenie niskoemisyjnych nośników
energetycznych, modernizacja kotłowni, termomodernizacja obiektów,
modernizacja procesów technologicznych, likwidacja problemu spalania
odpadów w gospodarstwach, w tym edukacja mieszkańców)
Działania: Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
(popularyzacja odnawialnych źródeł energii, prowadzanie działań
edukacyjnych, promocja i zwiększanie udziału energii ze źródeł
odnawialnych, zwiększanie wykorzystania paliw alternatywnych,
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych)
Działania: służące poprawie jakości powietrza atmosferycznego
(monitoring emisji i immisji zanieczyszczeń, identyfikacja obszarów z
przekroczeniami, realizacja zapisów POP, ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych, edukacja ekologiczna w odniesieniu do ochrony
powietrza, pomiary wprowadzanych do powietrza gazów i pyłów)
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Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Klimat

Krajobraz

Powierzchnię
ziemi

Powietrze

Wodę

Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Cele i kierunki działania

Różnorodność
biologiczną

L.p.

Obszary Natura
2000

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

Cel: Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono
największe
7.
8.

9.

Działania: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (modernizacja
nawierzchni dróg, usprawnienie organizacji ruchu drogowego)
Działania: Ograniczenie hałasu przemysłowego (ograniczenie hałasu
przemysłowego, przestrzegania zasad strefowania w planowaniu
przestrzennym, tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania)
Działąnia: związane z ograniczeniem hałasu na terenie Gminy
Świebodzice (budowa ścieżek rowerowych, wykonywanie pomiarów
stanu środowiska akustycznego, monitoring realizacji programu ochrony
przed hałasem)

N/+

0

+/-

0/+

0

+/-

+/-

+/-

0

0/+

0

0/+

0

0

0

+

0/+

0

0

0

0

0

0

0

0/+

0

N/0

0

+

0/+

0

0

0

0

0

0

0

0/+

0

N/+

0/+

0

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

N/+

0/+

0

0/+

0/+

0

0/+

0/+

0/+

0

0

0

0

N/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

0/+

+

0

0

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0

0/+

0/+

+

0

0

+

0/+

Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
10.

11.

12.

13.

Działania: związane z ochroną i rozwojem systemów chronionych
(objęcie ochroną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo,
ochrona korytarzy ekologicznych)
Działania: związane z ochroną zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i
zwierząt (ochrona miejsc występowania gatunków zagrożonych
wyginięciem oraz wsparcie ochrony ex situ, zachowanie i ochrona
zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych)
Działania: Ochrona krajobrazu (ochrona przed niewłaściwym sposobem
użytkowania, wzmacnianie znaczenia ochrony krajobrazu w planowaniu
przestrzennym, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, rozwój sieci
szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych, utrzymanie zieleni
przydrożnej)
Działania: służące ochronie bioróżnorodności (wykonanie pełnej
inwentaryzacji przyrodniczej gmin, doradztwo dla rolników, promocja
wdrażania programu rolno- środowiskowego)

Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
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Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Działania: związane z ochroną zasobów leśnych (ochrona zbiorowisk
leśnych, wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, zalesianie
gruntów, przebudowa zniszczonych drzewostanów, stały nadzór nad
gospodarka leśną, prowadzenie akcji edukacyjnej, monitoring środowiska
leśnego, doradztwo dla działań związanych z leśnictwem, )

Ludzi

14.

Cele i kierunki działania

Różnorodność
biologiczną

L.p.

Obszary Natura
2000

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej

15.

Działania: wpływające na poprawę stanu środowiska glebowego
(wdrażanie przepisów zgodnych z dobrymi praktykami rolniczymi,
promowanie rolnictwa ekologicznego, minimalizacja przeznaczenia
gruntów o najwyższych klasach na cele nierolne i nieleśne, ochrona gleb
przed negatywnym wpływem przemysłu i transportu, przeciwdziałanie
erozji, zanieczyszczeniu i ogólnej degradacji gleb, monitoring jakości gleb
i ziemi, rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych,
zanieczyszczonych)

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

+

0/+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

+

0/+

+

0/+

0/+

N/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

Cel: Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
16.

Działania: Ochrona zasobów i rekultywacja terenów (kontrola koncesji na
eksploatacje, uwzględnianie w opracowaniach planistycznych
udokumentowanych złóż, rekultywacja terenów poeksploatacyjnych)

Cel: Ochrona przed powodzią

17.

Działania: Wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów
zagospodarowania przestrzennego w celu unikania zabudowy na
terenach niecek lub terenach zalewowych, Udrożnienie i konserwacja
melioracji szczegółowych i podstawowych, Systematyczna konserwacja
rzek i cieków, Spowalnianie odpływu wód poprzez odtwarzanie
mikroretencji, renaturyzację rzek, budowę i remont zastawek w
systemach melioracji

Cel: Udoskonalenie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa
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Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

20.

Zwierzęta

19.

Działania: związane z uporządkowanie odpadów komunalnych na terenie
Gminy (selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym: surowców
wtórych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, remontowobudowlanych, zużytych opon, niebezpiecznych, odpadów zwierzęcych,
budowa regionalnych instalacji przetwarzania odpadów, przygotowanie
odpadów do odzysku lub unieszkodliwiania)
Działania: ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na terenie
Gminy (aktualizacji danych o ilości azbestu na terenie Gminy, realizacja
Krajowego Programu Oczyszczania z azbestu, akcje informacyjne,
dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów azbestowych)
Działania: mające na celu poprawę sytuacji w gospodarce odpadami
(edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań, usuwanie i
rekultywacja dzikich wysypisk, kontrola miejsc prowadzenia odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, kontrola podmiotów odbierających odpady,
ewidencja odpadów w formie baz danych, wdrażanie innowacyjnych
technologii (BAT), monitoring składowisk, rekultywacja składowisk)

Ludzi

18.

Cele i kierunki działania

Różnorodność
biologiczną

L.p.

Obszary Natura
2000

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie,
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące
zagadnienia i aspekty środowiska:

0/+

0/+

+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

+

0/+

0/+

+

0/+

+

+

0/+

0/+

0/+

0/+
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9.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne
aspekty środowiska, w szczególności na obszary objęte ochroną
9.1.1. Oddziaływanie na obszary Natura 2000, bioróżnorodność biologiczną,
rośliny i zwierzęta
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice na obszary objęte ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 627 ze zm.) będą oceniane na zasadach określonych
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.
Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z zapisami ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 627- ze zm).
W stosunku do obszarów Natura 2000 („Dobromierz”, „Przełom Pełcznicy pod Książem”)
zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami,
znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności:
1. pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których
ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub
2. wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000,
lub
3. pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.
W stosunku do rezerwatu przyrody „Przełom pod Książem koło Wałbrzycha” oraz pomników
przyrody (34 obiektów) ustanowionych na terenie Gminy zabrania się:
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu,
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową,
utrzymaniem, naprawą lub remontem urządzeń wodnych,
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy
oraz obszarów wodno- błotnych,
6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierząt oraz
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności
związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,
7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów,
8) umieszczania tablic reklamowych.
Zakazy, o których mowa nie dotyczą:
1. prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem
ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,
2. realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę
ochrony przyrody,
3. zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji
ratowniczych.
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Zadania w ramach działania „Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej” mają na celu
poprawę stanu przyrody na terenie Gminy Świebodzice, biorąc pod uwagę ochronę zasobów
przyrodniczych, w szczególności obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na
stan przyrody w Gminie.

9.1.2. Oddziaływanie na wody
Realizacja zadań w ramach założonego
Racjonalizacja gospodarowania zasobami
aby uchronić gospodarkę od deficytów
gospodarowania zasobami wodnymi,
zanieczyszczeniami.

celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód i
wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
wody ma w efekcie doprowadzić do racjonalnego
jednocześnie chroniąc środowisko wodne przed

Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice na wody powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z
2013r., poz. 1235 ze zm.).
Inwestycje w zakresie modernizacji sieci wodociągowej nie będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko wodne w Gminie. Zauważalny jest aspekt społeczny. Poprawa stanu technicznego
instalacji przyczyni się do polepszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia, w dalszym ciągu
spełniającej wymagania stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
(Dz.U. 2010, nr 72, poz. 466).
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa,
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska
wodnego na terenie Gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami
ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984), rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być
odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2003, nr 35, poz. 309).
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie
szczegółowych planów usuwania skutków awarii.
Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych
– do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą
ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne,
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chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz
mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się
do wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe,
które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów
powstaną wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska
wodnego i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed
wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny będą spełniać zapisy rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska
wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984). Wody nie spełniające wymagań powinny być
oczyszczane, tak aby spełnione były standardy powyższego rozporządzenia.
Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochrony wód powierzchniowych
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami.

9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny
Działania wyznaczone w celu: Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny
hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe wpłyną w
sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu do
środowiska, przede wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do istotnego
zmniejszenia negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice wymieniono zadania
ogólnie podejmujące problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu Gminy. Są to
zadania tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie
realizacji „Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego,
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, działania zmierzające ograniczenie wpływu
hałasu przemysłowego. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny Gminy.
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową
ścieżek rowerowych, modernizacją sieci wodociągowej, budową, rozbudową lub modernizacją
sieci kanalizacyjnej, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko.
Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną
emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z
chwilą zakończenia prac.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice na klimat akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać zapisy
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) oraz rozporządzenia Ministra
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Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1109) oraz rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 poz. 2202).

9.1.4. Oddziaływanie na powietrze
Działania określone w celu Poprawa jakości powietrza atmosferycznego są działaniami korzystnie
wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu,
przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na poprawę jakości powietrza wypłynie
zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu drogowego, modernizacja systemów
grzewczych, termomodernizacje obiektów, modernizacja procesów technologicznych na
niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, a w
dalszej perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do korzystania
z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE na terenie Gminy.
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolnośrodowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na
ograniczenie emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i
ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych.
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową
ścieżek rowerowych, modernizacją sieci wodociągowej, budową, rozbudową lub modernizacją
sieci kanalizacyjnej, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko.
Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną
emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych, ścierania
opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń może
wystąpić również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że to
oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.
Podczas użytkowania dróg przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze
spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO),
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja
zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni
dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź.
W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg
będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 1031).
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice na powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen
oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3
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października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z
2013r., poz. 1235 ze zm.).

9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz
Działania wyznaczone w celu Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej i Racjonalne
użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej,
z zachowaniem bogactwa biologicznego- m.in. zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w
istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na
gleby i zachowanie różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.
Działania wyznaczone w celu Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej wpłyną korzystnie na stan
powierzchni ziemi. Założone prace rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy,
społeczny i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru zdegradowanego
oraz wyższą wartość ekonomiczną i użytkową.
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej, wdrażaniem programów rolno-środowiskowych.
Pozytywnie na gleby będą oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji gleb, ochrona gleb
o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne, zapobieganie
erozji oraz degradacji chemicznej gleb, a ponadto monitoring jakościowy.
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową
ścieżek rowerowych, modernizacją sieci wodociągowej, budową, rozbudową lub modernizacją
sieci kanalizacyjnej, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na środowisko.
Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo-budowlanych spowodować może
zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych,
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Ponadto praca sprzętu
ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni ziemi na terenach objętych realizacją
przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach
przekształconych.
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO),
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i
miedź mogą być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczenie.
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby
oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002, nr 165, poz. 1359). Większość działań prowadzona
będzie na terenach zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie.
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice na powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji
inwestycji na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
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9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Świebodzice nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. Wpływ
działań będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).

9.1.7. Oddziaływanie na ludzi
Zadania określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło
potencjalnej uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem
sprzętu ciężkiego tj. modernizacja nawierzchni dróg, budowa i przebudowa dróg, budowa ścieżek
rowerowych, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, ujęć wody.
Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą zakończenia robót.
Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w
związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o
prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do
ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie
miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej,
najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny
odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp.
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie Gminy mogą wystąpić oddziaływania na
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd.
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach).
Działania związane z modernizacją sieci wodociągowej, budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. Poprawa
stanu technicznego instalacji przyczyni się do polepszenia jakości wody przeznaczonej do
spożycia spełniającej wymagania stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20
kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz.U. 2010, nr 72, poz. 466).
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na zdrowie i życie
ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach
określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm).

9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Wpływ działań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Świebodzice na zabytki będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.).
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Działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich
uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią
zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych.
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
uwzględnione zostały zapisy Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).

10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej
powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.)
decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności
warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia,
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także w
przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji
przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania).
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Świebodzice nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na
środowisko. W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (Dz. U. 2013, poz. 817) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie
tego typu przedsięwzięć będzie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). Wówczas wyznaczone
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla
planowanych przedsięwzięć.
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W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko należy przeanalizować
szczegółowo lokalizację przedsięwzięcia, gdyż skala spowodowanych przekształceń będzie
zależna od lokalnych uwarunkowań.
Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono:
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac
budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych,
 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań
konstrukcyjnych,
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4
ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j.: Dz.U. z 2013, poz. 627 ze zm) w
stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową
obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem
prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem azbestu należy
przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności
jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie stwierdzenia
występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich
okresów lęgowych).

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
Realizacja ustaleń Aktualizacji Program Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę
i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy
podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących
znacząco oddziaływać na ich terytorium.

12. ANALIZA
ROZWIĄZAŃ
ALTERNATYWNYCH
DO
ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH
W
AKTUALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Świebodzice nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na
środowisko, w związku z czym proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia.
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.
2013, poz. 817) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu
przedsięwzięć będzie ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.). Wówczas wyznaczone
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensacje przyrodniczą dla
planowanych przedsięwzięć.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice określone są zasady oceny
i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić
stopień realizacji poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku.
Oceny realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu
o następujące zagadnienia:
 określenie zaawansowania przyjętych celów,
 określenie stopnia wykonania zadań (działań),
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem.
System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring, powinien być prowadzony w cyklu rocznym,
a sprawozdania z jego realizacji powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo
ochrony środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako:
 monitoring ilościowy,
 monitoring jakościowy.
Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne),
aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników
w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono
fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz
wymogi UE.
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie
uzupełnienie do oceny ilościowej.
W związku z realizacją celów określonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska proponuje
się prowadzenie monitoringu:
 emisji hałasu i jakości powietrza - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji
dotyczących gospodarki wodno- ściekowej, zmian użytkowania terenu i innych czynności
związanych z emisją hałasu, pyłu i gazu do otoczenia;
 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji drogowych, inwestycji dotyczących
gospodarki wodno- ściekowej i innych czynności mogących mieć wpływ na stan jakościowy
i ilościowy zasobów wodnych,
 stanu i jakości gleby- czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni
oraz na jej jakość,
 stanu przyrody- w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów
przyrodniczych.
Uzupełnieniem monitoringu wskazanego w niniejszej Prognozie może być monitoring prowadzony
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice jest zgodny ze
strategicznym dokumentem Unii Europejskiej – priorytetami VI Wspólnotowego Programu
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego.
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska uwzględnia również zapisy podstawowych,
krajowych dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego
Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2014)
i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD
2012).
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków
środowiskowych oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku
realizacji ustaleń dokumentu.
 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:
 ochronę zasobów wodnych,
 zmniejszenie emisji hałasu
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza,
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,
 właściwe zagospodarowanie odpadów.
 W perspektywie, dla której opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
 ocena narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zmniejszenie tego zagrożenia,
 ochrona powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu PM10
w powietrzu,
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych,
 usunięcie z obszaru Gminy odpadów azbestowych realizując zapisy Programu
Usuwania Azbestu.
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na
znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze
strategicznymi celami rozwoju Gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie
średnio i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska może
stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju
zrównoważonego w regionie.
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych,
rolnych, wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska
charakteryzuje się zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.
 System gospodarki odpadami na terenie Gminy jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) i Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012) oraz spełnia podstawowe uwarunkowania
wynikające z unijnych przepisów.
 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w Gminie Świebodzice można uznać za
przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań.
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15. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Świebodzice” jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j.: Dz.U. z 2013r., poz.
1235 ze zm.).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań
sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wykazała, że są
zgodne i realizują cel strategiczny wyznaczony w:
 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego.
 Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska,
 Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego (WPGO WD 2012)
Ocena stanu środowiska na terenie Gminy pozwoliła wskazać następujące rozwiązania służące
ochronie środowiska:
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.
 ochrony powietrza atmosferycznego, ograniczanie emisji zanieczyszczeń,
 ograniczenia hałasu i jego negatywnego oddziaływania na środowisko i mieszkańców,
 usunięcie z obszaru Gminy odpadów azbestowych realizując zapisy Programu
Usuwania Azbestu.
Wskazane rozwiązania środowiskowe zostały zaproponowane w ramach Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę,
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego w powietrzu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z
obowiązującymi standardami jakości środowiska
 dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków
do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
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Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe),
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe).
Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak,
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie
mieszkańców.
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie
ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów
środowiskowych.
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