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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 (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.). Przepisy
tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekty: Aktualizację Programu Ochrony Środowiska
(APOŚ) dla Miasta Świebodzice na lata 2011- 2014 z perspektywą na lata 2015- 2018 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 jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. 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 od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we
Wrocławiu pisma określające zakres i stopień Prognozy. W związku z powyższym 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 25 sierpnia 2009 r. o ochronie przyrody,
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,
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– ludzi,
– 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.
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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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z poźn. 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.
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237,
z późn. zm.). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w
szczególności obszarów Natura 2000.
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,
- (-) – 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.
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I
POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu 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 Miasta 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 PM10, zmniejszenie narażenia na
ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.
Analizując cele sformułowane w APOŚ dla Miasta Świebodzice, oprócz analizy ich wpływu na
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na
szczeblu miasta. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej miasta.
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z następującymi dokumentami
planistycznymi:
 Strategią Rozwoju Miasta Świebodzice,
 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Świebodzice,
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Świebodzice.
Ponadto projekty Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodna z Ustawą o ochronie
przyrody z dnia 25 sierpnia 2009 r.
Obszary Natura 2000 „Przełomy Pełcznicy pod Książem”, „Dobromierz” otrzymały status obszarów
mających znaczenie dla Wspólnoty na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2011/64/EU w
sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu
terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny.
Obszary chronione tj. „Książański Park Krajobrazowy”, Rezerwat przyrody „Przełomy Pełcznicy
pod Książem”- powołane zostały na drodze rozporządzenia wojewody; natomiast pomniki
przyrody- powołane na drodze uchwały rady gminy. Rozporządzenia lub uchwały rady gminy
określają lokalizację obszaru lub obiektu, przebieg granicy i otuliny (jeśli występuje), cele ochrony,
typy obszaru chronionego oraz zakazy dotyczące obszarów lub obiektów chronionych.
Cele wyznaczone w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele
ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną. Stopień zgodności
zapisów projektu APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego ustanawiających formy ochrony
przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
5.1. Charakterystyka ogólna Miasta Świebodzice
Miasto Świebodzice położone jest w południowo- zachodniej części powiatu świdnickiego w
województwie dolnośląskim. Miasto położone jest blisko granicy polsko-czeskiej, a sąsiedztwo
dwóch aglomeracji miejskich – Wałbrzycha i Świdnicy co pozytywnie wpływa na rozwój lokalnej
gospodarki. Zajmuje powierzchnię 30,45 km2. 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 Świebodzice zamieszkuje 22 946 osób (stan z 31.12.2010r.). 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.
Miasto Świebodzice stanowi wartościowy węzeł drogowy, południowo-zachodniej Polski (droga
krajowa nr 35 i 34; droga wojewódzka nr 374, 371 i 373).
Rysunek 1. Położenie Miasta Świebodzice na tle podziału administracyjnego województwa
dolnośląskiego i Powiatu Świdnickiego.

Źródło: www.gminy.pl
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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 obszar Przedgórza Sudeckiego). Obszar ten charakteryzuje się średnią temperaturą roczną
poniżej 8°C i temperatur ą 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.
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Rysunek 2. 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 miasta
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.
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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
Rzeki płynące przez teren miasta Świebodzice należą do zlewni rzeki Bystrzycy, a poprzez nią do
dorzecza Odry. Główne cieki przepływające przez teren Miasta Świebodzice to: Rzeka
Strzegomka, Rzeka Pełcznica, Ciek Czarnucha, Rzeczka Cienia, Olszański Potok z Grabnikiem.
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".
Mimo przepływających przez teren Świebodzic kilku cieków, miasto odczuwa dotkliwie deficyt
wody w okresie suszy. Znajduje się ono bowiem w niekorzystnych warunkach hydrogeologicznych.
Skały kulmowe, stanowiące podstawę budowy geologicznej danego obszaru, są bezwodne, bądź
zawierają tylko znikome ilości wód szczelinowych.

Wody podziemne
Według regionalizacji przedstawionej w Atlasie hydrogeologicznym Polski obszar Świebodzic
występuje w obrębie subregionu przedsudeckiego. Na terenie Świebodzic potencjalnie występują
następujące piętra wodonośne:
 czwartorzędowe- piaski i żwiry teras rzecznych, rozprzestrzeniające się jedynie w dolinach
rzecznych;
 karbońskie- utwory górnego i dolnego karbonu takie 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. Przepływ wód infiltracyjnych
ma więc charakter szczelinowy, w mniejszym stopniu, lub znikomym, porowy. 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 (krystalicznego podłoża)- 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.
13

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice”

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 ulic Armii Krajowej i Parkowej 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
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
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 objęte ochroną prawną
Na terenie Miasta Świebodzice ustanowiono następujące formy ochrony przyrody:
 Obszary Natura 2000: „Przełomy Pełcznicy pod Książem”, „Dobromierz”
 Parki Krajobrazowe: ”Książański Park Krajobrazowy”,
 Rezerwaty: „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”,
 Pomniki przyrody ożywionej: łącznie 39 obiektów.
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Obszar Natura 2000
Na terenie Miasta Świebodzice zlokalizowane są obszary Natura 2000 „Przełomy Pełcznicy pod
Książem” (PLH020020), „Dobromierz” (PLH020034).
„Przełomy Pełcznicy pod Książem”
Główną wartością są dobrze zachowane grądy zboczowe Aceri- Tilietum, zajmujące strome,
pokryte rumoszem stoki. Ponadto dobrze zachowane są siedliska i zbiorowiska łęgów,
wykształcone wąskimi pasami w dolinach rzek. W obrębie tych zbiorowisk grupują się wszystkie
cenne gatunki roślin. Łącznie stwierdzono tu 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Obszar obejmuje też zimowisko 3 gatunków nietoperzy z Załącznika II tej Dyrektywy.
„Dobromierz”
Obszar posiada wyjątkowy charakter ze względu na duże zróżnicowanie siedliskowe. Na Pogórzu
Bolkowsko-Wałbrzyskim znajduje się prawdopodobnie największa w Polsce powierzchnia
zboczowych lasów klonowo-lipowych (priorytetowy typ siedliska przyrodniczego o kodzie 9180)
z pojedynczymi okazami cisa Taxus baccata oraz zubożone formy ciepłolubnych dąbrów, które
przypominają stepowe dąbrowy z środkowych Czech (priorytetowe siedlisko przyrodnicze o kodzie
91I0). Na obszarze zidentyfikowano 13 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, ponadto wstępnie rozpoznano dodatkowe 3 typy siedlisk z tego załącznika.
Najważniejszymi typami siedlisk przyrodniczych w tym obszarze są zboczowe lasy klonowo-lipowe
(około 54 ha), podgórskie łęgi dębowo-jesionowo-wiązowe (5 ha) oraz niewielkie płaty naskalnych
muraw należących do związku Alysso-Sedion. Występują tu następujące siedliska ciepłolubne:
dąbrowy na zboczach doliny Czyżynki oraz niskie, kserotermiczne zarośla Cotoneaster
integerrimus (w kamieniołomie na wzgórzu Grabnik), które znacznie zwiększają wartość
przyrodniczą tego obszaru. Większość powierzchni leśnych siedlisk przyrodniczych stanowią różne
formy grądów, które wytworzyły się na głębszych i żyźniejszych glebach (ok. 130 ha) oraz dąbrowy
acidofilne na płytkim i kamienistym podłożu (410 ha). W obszarze obficie występują rzadkie
gatunki roślin ciepłolubnych, np. Galium pumilum, Melica ciliata, Dactylorhiza sambucina, Orchis
mascula.

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.
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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.
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.
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Rysunek 3. Obszary chronione występujące na terenie Miasta Świebodzice

Źródło: opracowanie własne na podstawie mapy z portalu geoportal.gov.pl
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Pomniki przyrody
Na terenie Miasta Świebodzice znajdują się następujące pomniki przyrody ożywionej:
Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Miasta Świebodzice.
l.p.

Nr
obiektu

Nazwa obiektu
(gatunek)

Obwód
Rodzaj

pnia na
wys.1,3m
(cm)

1.

1

Buk pospolity
odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

2.

2

Buk pospolity
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

360

4

Buk pospolity
odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

263

5

Buk pospolity
odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

283

6

Buk pospolity
odm.
purpurowa
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

288

3.

4.

5.

pojedyncze
drzewo

350

Opis stanowiska
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.

Uwagi dot.
Zachowania
lub zniesienia
ochrony

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę
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l.p.

Nr
obiektu

Nazwa obiektu
(gatunek)

Obwód
Rodzaj

pnia na
wys.1,3m
(cm)

‘Purpurea’

Teren wygrodzony –
niedostępny.
Działka nr 318/5 obręb 3
Śródmieście

9

Klon pospolity
Acer
platanoides

10

Jesion
wyniosły
Fraxinus
excelsior

pojedyncze
drzewo

468

8.

11

Jesion
wyniosły
Fraxinus
excelsior

pojedyncze
drzewo

338

9.

13

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

187

10.

14

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

285

17

Jesion
wyniosły
Fraxinus
excelsior

pojedyncze
drzewo

394

12.

19

Sosna
pospolita
Pinus
sylvestris

pojedyncze
drzewoforma wielopniowa

332

13.

20

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

230

6.

7.

11.

Opis stanowiska

Uwagi dot.
Zachowania
lub zniesienia
ochrony

pojedyncze
drzewo

341

Park Miejski przy alejce
biegnącej wzdłuż muru
budynków gospodarczych.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście
Park Miejski od strony ogródków
działkowych, przy byłym
obelisku obok budowanego
amfiteatru.
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
Ulica Łączna 49, na zieleńcu
przed posesją.
Działka nr 442/6 obręb 1
Pełcznica
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
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.

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę
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l.p.

Nr
obiektu

Nazwa obiektu
(gatunek)

Obwód
Rodzaj

pnia na
wys.1,3m
(cm)

14.

21

Dąb
szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

505

15.

22

Dąb
szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

350

16.

23

Dąb
szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

368

17.

24

Dąb
szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

312

27

Platan
klonolistny
Platanus x
hispanica
‘Acerifolia’

pojedyncze
drzewo

337

19.

29

Lipa
drobnolistna
Tilia cordata

20.

30

Sosna czarna
Pinus nigra

21.

31

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewoforma dwupniowa

134+16
9

22.

32

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

170

23.

33

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

150

24.

34

Klon pospolity
Acer
platanoides

pojedyncze
drzewo

301

18.

pojedyncze
drzewoforma dwupniowa
pojedyncze
drzewo

388+98

256

Opis stanowiska

Uwagi dot.
Zachowania
lub zniesienia
ochrony

Działka nr 536 obręb 3
Śródmieście
Przy posesji na ul. Mikulicza 18,
przy bramie wjazdowej.
Działka nr 276 obręb 2
Pełcznica
Ul. Moniuszki 8, przed
leśniczówką
Działka nr 911 obręb 2
Pełcznica
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
Park ‘Caritasu’ przy ul.
Mickiewicza 8, po prawej stronie
przy alejce wjazdowej.
Działka nr 529/4 obręb 3
Śródmieście

Zachować
ochronę

Na posesji Ciernie 161c, teren
pensjonatu ‘Gallery 2000’
Działka nr 544/3 obręb 4 Ciernie

Zachować
ochronę

Ul. Ciernie 132a.
Działka nr 355/1 obręb 4 Ciernie
Park ‘Caritasu’, 3m od
ogrodzenia przy
ul.
Mickiewicza. W otoczeniu
dwóch 2-pniowych cisów i klonu
zwyczajnego
Działka nr 529/4 obręb 3
Śródmieście
Na posesji prywatnej przy ul.
Mikulicza 36
Działka nr 266 obręb 2
Pełcznica
Na posesji ul. Sikorskiego 16
Działka nr 428/7 obręb 2
Pełcznica
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

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę
Zachować
ochronę

Zachować
ochronę
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l.p.

Nr
obiektu

Nazwa obiektu
(gatunek)

Obwód
Rodzaj

pnia na
wys.1,3m
(cm)

Opis stanowiska

Uwagi dot.
Zachowania
lub zniesienia
ochrony

Pełcznica

25.

35

Buk pospolity
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

400

26.

37

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

170

27.

38

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

132

28.

39

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewoforma dwupniowa

176+13
9

29.

40

Klon pospolity
Acer
platanoides

pojedyncze
drzewo

327

41

Jesion
wyniosły
Faraxinus
excelsior

pojedyncze
drzewo

358

pojedyncze
drzewo

344

pojedyncze
drzewo

331

45

Jesion
wyniosły
Faraxinus
excelsior

pojedyncze
drzewo

346

34.

46

Platan
klonolistny
Platanus x
hispanica
‘Acerifolia’

pojedyncze
drzewo

427

35.

47

Buk pospolity

pojedyncze

30.

31.

42

32.

43

33.

Jesion
wyniosły
Faraxinus
excelsior
Jesion
wyniosły
Faraxinus
excelsior

Z tyłu posesji przy ul.
Piłsudskiego 34b
Działka nr 411/5 obręb 3
Śródmieście
Na posesji Ciernie 132a
Działka nr 355/1 obręb 4
Ciernie.
Przy ruinach zamku na posesji
Ciernie 132a
Działka nr 355/1 obręb 4
Ciernie.
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.
W parku przy „Caritasie” na
trawniku przed budynkiem.
Działka nr 529/4 obręb 3
Śródmieście
W Parku Miejskim przy alejce,
wzdłuż budynków
gospodarczych.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.
W Parku Miejskim od strony ul.
Park Miejski..
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.
Przy posesji Park Miejski 5, w
odległości 5m od rogu budynku.
Działka nr 239/2 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.
Park Miejski.

Znieść
ochronę
Zagraża
bezpieczeństw
u ludzi i mienia
Zachować
ochronę
Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Znieść
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l.p.

36.

37.

Nr
obiektu

Obwód

Nazwa obiektu
(gatunek)

Rodzaj

Fagus sylvatica

drzewo

pnia na
wys.1,3m
(cm)

Opis stanowiska
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.

48

Klon pospolity
Acer
platanoides

pojedyncze
drzewo

276

49

Jesion
wyniosły
Faraxinus
excelsior

pojedyncze
drzewo

313

Park Miejski przy wejściu od ul.
Aleje Lipowe, po prawej stronie
przy ogrodzeniu Zespołu Opieki
Zdrowotnej.
Działka nr 239/2 obręb 3
Śródmieście.
Park przy „Caritasie”, w pobliżu
pomnika przyrody nr 27 – platan
klonolistny.
Działka nr 529/4 obręb 3
Śródmieście

Uwagi dot.
Zachowania
lub zniesienia
ochrony
ochronę
Brak obiektu w
ternie

Zachować
ochronę

Zachować
ochronę

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 2011r.

Rada Miejska w Świebodzicach zniosła następujące pomniki przyrody:
- uchwałą nr XII/54/2011 z dnia 21 czerwca 2011r - klon pospolity obw. 366 cm,
- uchwałą IX/39/2011 z dnia 27 kwietnia 2011- cis pospolity Park Caritas obw. 266cm,
- uchwałą nr LXIX2010 - wierzba płacząca w głębi parku Miejskiego obw. 300 cm.
Flora:
W wyniku badań terenowych na terenie Miasta Świebodzice stwierdzono (na podstawie
Inwentaryzacji przyrodniczej województwa dolnośląskiego – część dla Miasta Świebodzice):
Gatunki objęte całkowitą ochroną:
Carlina acaulis
Dziewięćsił bezłodygowy
Cent aur ium erythrea
Centuria pospolita
Cephalanthera longifolia
Buławnik mieczoustny
Dactylorhiza maculata
Kukułka plamista
Dactylorhiza majalis
Kukułka szerokolistna
Daphne mezereum
Wawrzynek wilczełyko
Digitalis grandiflora
Naparstnica zwyczajna
Epipactis helleborine
Kruszczyk szerokolistny
Hepatica nobilis
Przylaszczka pospolita
Lilium martagón
Lilia złotogłów
Platanthera bifolia
Podkolan biały
Platanthera chlorcmtha
Podkolan zielonawy
Paprotka zwyczajna
Polypodium vidgare
Taxus baccata
Cis pospolity
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Gatunki objęte częściową ochroną:
Asarum europaeum
Kopytnik pospolity
Convaliaría majalis
Konwalia majowa
Frangida alnus
Kruszyna pospolita
Galium o dor a tum
Przytulią wonna
Hederá helix
Bluszcz pospolity
Primula elatior
Pierwiosnka wyniosła
Prímula veris
Pierwiosnka lekarska
Viburnum opiilus
Kalina koralowa
Leucobryum glaucum
Bielistka siwa
Fauna:
W wyniku przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych na terenie Miasta Świebodzice
stwierdzono występowanie następujących gatunków dziko występujących zwierząt.
GADY I PAŁZY
Bufo bufo
Ropucha szara
Hyla arborea
Rzekotka drzewna
Rana temporaria
Żaba trawna
Rana esculenta
Żaba wodna
Anguis fragilis
Padalec zwyczajny
Ciekawostką na poły przyrodniczą, lecz wynikłą z interesującej spuścizny historycznej, jest
występowanie licznych hibernujących nietoperzy (nocki rude, nocki duże, nocki Natterera, nocki
wąsatki, gacki brunatne oraz nocki Bechsteina) w sztolniach i w korytarzach pozostałych po
wydobyciu rud metali. W sumie podczas obserwacji na terenie miasta Świebodzice stwierdzono
występowanie 9 gatunków nietoperzy.
SSAKI- nietoperze
nocek Natterera
nocek rudy
mroczek posrebrzany
mroczek późny
karlik malutki
karlik większy
borowiec wielki
gacek brunatny
gacek szary
mopek

Myotis nattereri
Myotis daubentonii
Vespertilio murinus
Eptesicus serótinas
Pipistrelhts pipistrelhis
Pipistrellus nathusii
Nyctalas nocíala
Plecotus auritus
Plecotus anstriacus
Barbastella barbastelhis

Ponadto na terenie Miasta Świebodzice stwierdzono występowanie innych gatunków ssaków tj.
SSAKI
Erinaceus europaeus
jeż zachodni
Erinaceus sp.
jeż
Sorex arañeus
ryjówka aksamitna
Micromys minutus
badylarka
Sciurus vulgaris
wiewiórka pospolita
Muste a nivalis
łasica łaska
Glis glis
popielica
W wyniku przeprowadzonych badań terenowych na obszarze miasta Świebodzice stwierdzono
występowanie 86 gatunków ptaków. 83 gatunków uznano za lęgowe na tym obszarze, dwa za
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zalatujące (błotniak stawowy i śmieszka), a jeden za migrujący (dudek). 84 gatunków jest objętych
ochroną gatunkową, a dwa gatunki ptaków łownych (krzyżówka i bażant) objęte są ochroną
czasową. Badania wykazały występowanie w mieście 7 gatunków objętych Dyrektywą Ptasią Unii
Europejskiej (na 37 stanowiskach). Stwierdzono także 1 stanowisko kani rudej - gatunku z Polskiej
czerwonej księgi zwierząt. Ponadto zlokalizowano 2 gatunki - przepiórka i srokosz - zagrożone na
Śląsku (na 7 stanowiskach). Ponadto wykryto w mieście 7 gatunków ptaków potencjalnie
zagrożonych na Śląsku (na 36 stanowiskach) oraz 5 innych gatunków rzadkich w skali miasta (na
7 stanowiskach).
Najcenniejsze gatunki ptaków lęgowych miasta Świebodzice:
PTAKI
dzięcioł czarny
dzięcioł średni
dzięcioł zielonosiwy
gąsiorek
gil
jastrząb
kania ruda
kląskawka
krętogłów
kruk
muchołówka białoszyja
ortolan
paszkot
pliszka górska
przepiórka
siniak
srokosz
turkawka

Dryo cop us mariius
Dendrocopos medias
Ficus canas
Lanius collurio
Pyrrhula pyrrhala
Accipiter gentil i s
Mi ¡vus milvus
Saxícola iorquata
Jynx torquilla
Corvas corax
Fi cédula al bi Collis
Emberiza hortulana
Turdus viscivorus
Motacilla cinerea
Coiurnix colurnix
Columba oenas
Lanius excubitor
Streplopelia iuriur

Gleby
Dominującymi typami gleb na terenie gminy Świebodzice są gleby brunatne właściwe i gleby płowe
wykształcone na podłożu brunatnym i lessowatym, a w dolinach mady. W górach występują gleby
szkieletowe wykształcone na rumoszu. Według oceny rolniczej przydatności gleb przeważają
kompleksy pszenny dobry i żytni dobry, natomiast użytki zielone zaliczane są do bardzo dobrych
i dobrych.

Zasoby kopalin
Pod względem geologicznym Świebodzice leżą w przeważającej części w obrębie Niecki
Śródsudeckiej stanowiącej obniżenie tektoniczne. Niecka Śródsudecka stanowiła rozległy basen
sedymentacyjny wypełniany szeregiem różnowiekowych serii skalnych osiągających miąższość
wielu tysięcy metrów.
Obecnie jedynymi eksploatowanymi surowcami na terenie miasta to piaski i żwiry wodnolodowcowe.
Na obszarze Miasta Świebodzice występują udokumentowane w bazie PIG złoża surowców
naturalnych. Dane złóż przedstawia tabela poniżej:

24

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice”

Tabela 2. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Miasta Świebodzice w bazie PIG.
Lp.

Nazwa obszaru górniczego

Nazwa złoża

Kopalina

1.
2.

Świebodzice

Świebodzice I
Świebodzice II

Kruszywa naturalne
Kruszywa naturalne

Źródło: www.pgi.gov.pl, 2011 r.

Pole elektromagnetyczne
W odniesieniu do Miasta Świebodzice źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są
anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe
wysokich napięć i stacje transformatorowe.
Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich
kominach i budynkach.

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektu
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska mają
z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie miasta 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 realizacji zapisów Programu
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 Programu jest więc konieczna.
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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). 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 miasta.

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
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.

6.1.1. Wody powierzchniowe
Ocenę stanu wszystkich (monitorowanych i niemonitorowanych) jednolitych części wód
powierzchniowych we wszystkich województwach i dorzeczach Polski obecnie przeprowadza się
zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008
roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz.
1008).
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego, w tym także na
terenie Miasta Świebodzice przeprowadza WIOŚ we Wrocławiu.
Tabela 3. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w jednolitych
częściach wód w roku 2010.
Nazwa JCW
Rzeka
Km Stan/potencjał
Klasa
Klasa
Stan
ekologiczny
elementów
elementów
chemiczny
biologicznych
fizykochemicznych
Pełcznica od
źródła do
Milikówki

Pełcznica

10,0

słaby

IV

Poniżej stanu
dobrego

Dobry**

Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2010 roku., WIOS we Wrocławiu, 2010
**tylko na podstawie wybranych parametrów

Wody powierzchniowe rzeki Pełcznica w punkcie pomiarowym poniżej oczyszczalni w dzielnicy
Ciernie badane w 2010 roku to wody o słabym stanie/ potencjale ekologicznym. Wskaźniki
decydujące o klasyfikacji elementów fizykochemicznych (poniżej stanu dobrego) to BZT5, SO4,
NNH4, N Kjeldahla, P, przewodność elektrolityczna, substancje rozpuszczone.
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Jakość wód powierzchniowych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
Wymagania jakim powinny odpowiadać wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
(Dz. U. z 2010, Nr 72, poz. 466).
Na terenie Miasta Świebodzice WIOŚ we Wrocławie wyznaczył dwa punkty monitoringu wód
powierzchniowych. Oceną pod kątem jakości wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności
objęte zostały wody ze zbiornika Dobromierz oraz z zasilającej go rzeki Strzegomki powyżej
zbiornika.
Jakość wody w zbiorniku Dobromierz w stosunku do roku poprzedniego poprawiła się, parametry
fizykochemiczne odpowiadały kategorii A1 i A2. Wskaźniki bakteriologiczne nie przekraczały granic
określonych dla kategorii A2, jedynie obecność bakterii z rodzaju Salmonella przekraczała
dopuszczalne normy. Poziom większości badanych parametrów fizykochemicznych w rzece
Strzegomce poniżej ujścia Czyżynki i jednocześnie powyżej zbiornika (km 64,0) odpowiadał
kategorii A1. Tylko zawartość azotu Kjeldahla przekraczała dopuszczalne normy W rzece tej
stwierdzono jednak obecność bakterii z rodzaju coli, co zdyskwalifikowało jej stan sanitarny i był to
stan gorszy niż w roku poprzednim. Nie stwierdzono natomiast obecności bakterii z rodzaju
Salmonella.
Badania jakości wód przeznaczonych do spożycia dla mieszkańców Miasta Świebodzice prowadzi
Powiatowa Stacja Sanitarna Epidemiologiczna w Świdnicy. Monitoring jakości wód ze zbiornika
Dobromierz w 2010 roku prowadzony przez PSSE wskazała na okresowe przekroczenia
dopuszczalnych norm sanitarnych pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym. Z
wodociągu pobrano 24 próbki wody uzdatnionej, gdzie w 8 próbkach stwierdzono przekroczenie
norm, w następujących puntach.
a) Stacja Uzdatniania Wody Ciernie – przekroczenie Al (257 µg/l i 280,6 µg/l (norma od 0 do 200
µg/l),
b) ul. Siemowita 31 w Świebodzicach - przekroczenie Al – (304,4 µg/l i 450 µg/l),
c) ul. Spokojna 1 w Świebodzicach- przekroczenie Al (277,5 µg/l i 430 µg/l),
d) ul. Spokojna 1 w Świebodzicach- Clostridium perfringens- 1 jtk/100ml (norma 0jtk/100ml),
e) Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu - Clostridium perfringens- 5 jtk/100ml.
Na koniec 2010 roku wszystkie wodociągi dostarczały wodę odpowiadając normom sanitarnym.
We wszystkich wodociągach stan sanitarno - techniczny bez zastrzeżeń.
W 2010 roku PSSE Świdnica wykonał badania jakości wody na terenie Szpitala NZOZ
“MIKULICZ”, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3-7 w Świebodzicach korzystającego z wody wodociągu
Świebodzice – Dobromierz. Szpital posiada też zbiornik wody pitnej napełniany wodą z wodociągu
publicznego Świebodzice (zbiornik po modernizacji w 2010 r.). Wynik próbki wody pobranej ze
zbiornika wykazał przekroczenie norm dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 36o C po 48 h w 1 ml
wody. Ponowny wynik próbki wody wykazał, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
W badanych próbkach wody z instalacji zaopatrującej szpital stwierdzono występowanie
ponadnormatywnych ilości bakterii Legionella. Kolejne wyniki analiz próbek wody wykazały, że w
zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych (bakterii Legionella) odpowiada ona
wymaganiom sanitarnym, jakim powinna odpowiadać ciepła woda.
Monitoring jakości wód podziemnych w 2010 roku prowadzony przez PSSE wskazał, że woda
przez cały rok odpowiadała normom sanitarnym.
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6.1.2. Wody podziemne
W 2010 roku na terenie miasta nie wyznaczono punktów pomiarowo- kontrolnych. W związku z
tym przytoczono wyniki badań prowadzonych w 2009 roku z jednego punktu pomiarowegoPełcznica. Wyniki badań monitoringowych, przeprowadzonych w 2009 r., poddano ocenie zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896).
Tabela 4. Ocena jakości wód podziemnych na terenie Miasta Świebodzice w 2009 roku
Klasa
Wskaźniki decydujące
Stan
Miejscowość
JCWPd
jakości
o danej klasie
chemiczny
ŚwiebodzicePełcznica

112

I

-

dobry

Źródło: Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego za 2009 rok, WIOŚ, 2010 r.

W badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym- Pełcznica (jcwpd 112) wody podziemne zostały
zakwalifikowane do I klasy jakości wód podziemnych, a więc wody o dobrym stanie chemicznym.

6.2. Powietrze atmosferyczne
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 31 marca każdego roku, WIOŚ dokonuje oceny
poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Zaliczenie
strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże
się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza
(w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).
Ocenę jakości powietrza za rok 2010 na terenie województwa dolnośląskiego prowadzono
w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska,
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów dopuszczalnych
niektórych substancji w powietrzu, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji
dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Klasyfikację stref za rok 2010 wykonano w oparciu o następujące założenia:
• klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
• klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu
PM2,5);
• klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony
powietrza POP;
• klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
• klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.
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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.
Tabela 5. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2010
Ochrona
roślin

Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 C6H6
dolnośląska

A

A

A

CO PM10

Pb

As

Cd

Ni

C*

A

A

A

A

C

B(a)
PM2,5 O3
P
C

A

C

SO2

NOx

O3

A

A

C

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2010 r.,
2011 r.
*wg krajowych norm dla uzdrowisk

Na podstawie „Oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa
dolnośląskiego 2010 r.” obszar Miasta Świebodzie w ramach strefy dolnośląskiej został
zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom substancji tj.
SO2, NO2, C6H6, CO (wg kryteriów UE), Pb, As, Cd, Ni, PM2,5 oraz klasy C z powodu przekroczeń
dopuszczalnych poziomów substancji powiększonych o margines tolerancji tj. CO(wg norm dla
uzdrowisk), PM10, B(a)P i O3.
Uwzględniając kryterium ochrony roślin obszar miasta uzyskał 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 i ochrony roślin w odniesieniu do
poziomu celów długoterminowych kwalifikuje miasto do klasy D2.
Dla strefy dolnośląskiej wyznaczonej w 2010 roku istnieje potrzeba sporządzenia POP ze względu
na przekroczenia pyłu PM10, CO, B(a)P i O3.

6.3. Hałas
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest określony wymogami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy
zagrodowej oraz 55 dB w porze dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Hałas przemysłowy
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań
WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ. Na terenie Miasta Świebodzice obecnie nie notuje się zakładów uciążliwych
pod względem emisji hałasu.
Hałas komunikacyjny
Hałas drogowy
Przez teren miasta przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe, wojewódzkie
oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Miasto Świebodzice z innymi ośrodkami. Na
terenie Miasta Środowiska źródłami hałasu komunikacyjnego, podobnie jak zanieczyszczeń
powietrza, mogą być drogi: droga krajowa nr 34 i 35, drogi wojewódzkie 371, 373, 374. Ocenia
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się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach
zabudowanych, położonych wzdłuż dróg.
Monitoringiem klimatu akustycznego na terenie województwa dolnośląskiego zajmuje się
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie przeprowadzał w 2010 r. pomiarów oceniających hałas
komunikacyjny w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie Miasta Świebodzice.
Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad na istniejącej sieci dróg krajowych i dróg wojewódzkich. Wyniki GPR
2010 przedstawiono w postaci średniego dobowego ruchu (SDR2010) w poszczególnych punktach
pomiarowych. Na terenie Miasta Świebodzice wyznaczono dwa punkty pomiarowe na drodze
krajowej nr 34 i 35 oraz trzy punkty na drogach wojewódzkich nr 371, 373 i 374.
Wyniki pomiarów przedstawiają się następująco:
 Droga krajowa nr 34- 10 200 [P/d]
 Droga krajowa nr 35- 11 039 [P/d]
 Droga wojewódzka nr 371- 3 728 [P/d]
 Droga krajowa nr 373- 4 191 [P/d]
 Droga krajowa nr 374- 10 071 [P/d]
Podsumowanie
Zaobserwowano wzrost ilości samochodów na analizowanych odcinkach drogi krajowej i dróg
wojewódzkich wyznaczonych w 2010 roku w stosunku do roku 2008 (GPR2008). Pomimo braku
pomiarów natężenia hałasu w 2010 roku można przypuszczać, że większa ilość samochodów
wpływa na wyższy poziom hałasu w otoczeniu dróg.
Opracowany został również kompleksowy „Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla
województwa dolnośląskiego na lata 2009-2013”. Zakres „Programu…” obejmuje analizę obszarów
stanowiących otoczenie odcinku drogi krajowej nr 35, na których przekroczone zostały
dopuszczalne poziomy hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN oraz LN.
 Odcinek 1- kilometraż od 28+250 do 28+700- Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 65 - 70 dB na odcinku
od km 28+400 do km 28+700- priorytet niski;
 Odcinek 2- kilometraż od 28+700 do 29+000- Pierwsza linia zabudowy znajduje się w
strefie poziomu dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 - 75 dB na odcinku
od km 28+700 do km 28+900- priorytet średni.
Dla odcinków dróg, którym przypisano bardzo wysoki oraz średni priorytet narażenia na
oddziaływanie hałasu zaproponowano działania naprawcze, które należy zrealizować w pierwszej
kolejności.
Hałas 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.
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6.4. Pole elektromagnetyczne
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121
i 122). 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).
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu został ustawowo zobowiązany do
wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku.
Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu wykazały, że w jednym badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym terenie miasta
Świebodzice nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych
(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.

6.5. Zasoby przyrodnicze
Na terenie Miasta Świebodzice ustanowiono następujące formy ochrony przyrody, określone w Art.
6.1. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2009 r. o ochronie przyrody:
 Obszary Natura 2000: „Przełomy Pełcznicy pod Książem”, „Dobromierz”
 Parki Krajobrazowe: ”Książański Park Krajobrazowy”,
 Rezerwaty: „Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha”,
 Pomniki przyrody ożywionej: łącznie 37 obiektów.
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
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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
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r.
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz.
1359).
W 2008 r. w ramach zadań własnych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu
zrealizowane zostały badania mające na celu ocenę chemizmu gleb ornych. Na podstawie badań
stwierdzono, że gleby Powiatu Świdnickiego są to gleby
 o potrzebach wapnowania koniecznych i potrzebnych (41- 60 % gleb powiatu),
 o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu (<20% gleb powiatu),
 o bardzo niskiej i niskiej zawartości magnezu (20- 40 % gleb powiatu),
 o niskiej zawartości boru w glebach użytkowanych rolniczo w latach 2005- 2008 (<20%
gleb powiatu),
 o niskiej zawartości manganu w glebach użytkowanych rolniczo w latach 2005- 2008
(<20% gleb powiatu),
 o niskiej zawartości miedzi w glebach użytkowanych rolniczo w latach 2005- 2008 (<20%
gleb powiatu),
 o niskiej zawartości żelaza w glebach użytkowanych rolniczo w latach 2005- 2008 (<20%
gleb powiatu),
 o niskiej zawartości cynku w glebach użytkowanych rolniczo w latach 2005- 2008 (<20%
gleb powiatu),
 o zwartości azotu mineralnego w ilości 50- 100 kg/ha w okresie wiosennym i 100-150 kg/ha
w okresie jesiennym.

6.7. Gospodarka odpadami
6.7.1. Składowiska odpadów
Gmina Świebodzice jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w Starym Jaworowie,
które znajduje się na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Składowisko spełnia wymagania z zakresu
ochrony środowiska oraz eksploatacji składowisk i posiada pozwolenie zintegrowane (Wojewoda
Dolnośląski - PZ124/2007) ważne do 18 września 2017 r.

6.7.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
Na terenie miasta Świebodzice nie funkcjonują instalacje, w których prowadzony jest odzysk
odpadów pochodzących z sektora komunalnego. Zebrane selektywnie odpady przekazywane są
do odzysku poza terenem gminy.

6.7.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi
W analizowanych latach zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 100 %
mieszkańców Świebodzic. Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Świebodzice
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zorganizowana jest w oparciu o system pojemnikowy (tzw. ”gniazda”) – kontenery na odpady typu:
papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, ustawione są w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i
usługowej oraz zabudowy jednorodzinnej.
Na niektórych posesjach jednorodzinnych selektywna zbiórka funkcjonuje jeszcze w systemie
workowym.
Ponadto na terenie miasta zorganizowane są zbiórki:
- odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –
punkt zbiórki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Strzegomskiej 30,
- zużytych baterii – pojemniki w wybranych placówkach handlowych oraz w placówkach
oświatowych,
- przeterminowanych leków od ludności – specjalistyczne pojemniki w 4 aptekach na terenie
miasta.
Na obszarze Świebodzic nie zorganizowano zbiórki odpadów ulegających biodegradacji.
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU

ISTNIEJĄCYCH
ISTOTNYCH Z

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe składają się z wód płynących oraz wód stojących. Stan czystości wód
powierzchniowych uzależniony jest od gospodarki wodno – ściekowej prowadzonej w mieście.
Występujące zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowane są przede wszystkim
wprowadzaniem nie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieków wodnych.
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi w głównej
mierze z atmosfery. Tlenki węgla, siarki i azotu przekształcają się (częściowo) odpowiednio w
kwas węglowy, kwas siarkowy, kwas azotowy i obniżając pH pary wodnej w atmosferze tworzą
kwaśne deszcze. Zanieczyszczenia w ściekach opadowych wynikają głównie ze spłukania
powierzchni utwardzonych, na których występują m.in. takie zanieczyszczenia jak: paliwa i smary,
części ogumienia, odchody zwierząt domowych itp. Odprowadzanie wód opadowych powoduje
degradację bezpośrednich odbiorników wód opadowych.
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się
zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość
oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem
intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych
rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy
składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji
rolniczej. Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze
gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje
burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym
wpływają na jakość wód podziemnych.

7.2. Powietrze atmosferyczne
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych,
jak i działalności człowieka.
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Mieście Świebodzice są:
• niska emisja w sezonie grzewczym,
• wzrost natężenia ruchu samochodowego,
• emisja z zakładów przemysłowych.
Emisja ze źródeł komunikacyjnych jest zwiększona w pobliżu dróg krajowych i wojewódzkich,
przebiegających przez centra miast.

7.3. Hałas
Hałas przemysłowy
Na terenie Miasta Świebodzice hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia.
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Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie Miasta Świebodzice kształtuje również w znacznej mierze ruch
komunikacyjny. Przez teren miasta przebiegają będące źródłami hałasu drogowego drogi krajowe
nr 34 i 35, wojewódzkie nr 371, 373, 374 oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących
Miasto Świebodzice z innymi ośrodkami. Występuje również nakładanie się ruchu tranzytowego z
ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości
dla terenów otaczających. Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to
głównie dróg krajowych przechodzących przez teren miasta.

7.4. Pole elektromagnetyczne
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 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
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
Do najważniejszych potrzeb i problemów ochrony przyrody w mieście zaliczyć należy:
- konieczność zapewnienia warunków do ochrony zasobów przyrodniczych, walorów
kulturowych i krajobrazowych, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości wypoczynku
i rekreacji dla mieszkańców i turystów, aby na terenie miasta rekreacja i turystyka mogły
przebiegać w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniać wymogi ochrony środowiska,
- stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej
i rozwoju osadnictwa, aby różnorodność biologiczna i krajobrazowa ulegała stopniowemu
wzbogaceniu,
- zabezpieczenie właściwej konserwacji i pielęgnacji zieleni, w celu zachowania ich wartości
przyrodniczej i architektonicznej.
Lasy na obszarze Miasta Świebodzice w całości zaliczane są do pierwszej kategorii lasów
ochronnych. Podlegają one znacznym zagrożeniom ze strony powietrza atmosferycznego oraz
występującą od wielu lat suszą. W ich wyniku nastąpiło znaczne osłabienie istniejącego
drzewostanu. Osłabienie drzew oraz masowe wywroty spowodowane silnymi wiatrami,
spowodowały inwazje szkodników i grzybów pasożytniczych, a w konsekwencji szybko
postępującą dewastację lasów.
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Rysunek 4. Uszkodzenia lasów na terenie Miasta Świebodzice.

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne woj. dolnośląskiego WBU Wrocław

Objaśnienie:
11%-25% - poziom ostrzegawczy
26% - 60% - drzewostany uszkodzone

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
zasoby szczególnie chronione.
Przekształcenia powierzchni ziemi
Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie
odpadów pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie
poziomów wodonośnych z potencjalną możliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie
powierzchni terenu następuje przede wszystkim w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz
powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często o dużej powierzchni. Eksploatacja
kruszyw naturalnych jest główną przyczyną degradacji i dewastacji gruntów na obszarze miasta.
Zanieczyszczenie gleby
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.
Stosowanie w rolnictwie nawozów, zwłaszcza obornika i gnojowicy, niezgodne z dobrymi zasadami
praktyk rolniczych przyczynia się do wzrostu zawartości azotu mineralnego w glebie,
a w konsekwencji może wpływać na zanieczyszczenie wód podziemnych, w szczególności na
glebach lekkich.
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Degradacja gleb na terenie Miasta Świebodzice przejawia się w ich zakwaszeniu, co prowadzi do
spadku ich produkcyjności. Bardzo niebezpiecznym następstwem zakwaszenia gleb jest wzrost
rozpuszczalności metali ciężkich. Odczyn gleb na obszarze miasta jest zróżnicowany, przeważają
gleby kwaśne.
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery.
Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby
polega na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu glinu z glinokrzemianów, który
w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu
sorpcyjnego oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.
Na terenie powiatu świdnickiego nie notowano przekroczeń standardów jakości gleb (na podstawie
badań z 2008 roku).

7.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie miasta nie pozwala w chwili obecnej
ograniczyć w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,
- brak wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych; niewystarczająca liczba oraz moc przerobowa instalacji
do zagospodarowania bioodpadów (co przyczynia się do braku organizacji zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji),
- brak zorganizowanej na większą skalę zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych,
- brak wywiązywania się z obowiązku składania sprawozdań o zbieranych z terenu miasta
ilościach odpadów komunalnych przez jedną z firm, co skutkuje niepełnymi danymi w tym
zakresie,
- spalanie odpadów w paleniskach domowych,
- deponowanie w minionych latach odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach” (obecnie na
terenie miasta problem zanika).
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 nowych pokryć dachowych,
- niska skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów
azbestowych.
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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 powiatu.

8.1. Cele ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice
8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi
on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:
1. zmiany klimatu;
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;
3. zdrowie i jakość życia;
4. zasoby naturalne i odpady.
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Tabela 6. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Świebodzice z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań

Zmiany klimatu

Przyroda
i różnorodność
biologiczna

Zdrowie i jakość
życia

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice

Cel strategiczny
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów
odnawialnych źródeł energii
Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o
Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie wielkości
przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią
pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku: emisji z transportu
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz technologii
20 % udział energii odnawialnej w ogólnej
zwiększających efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających
produkcji energii i 10 % udział biopaliw.
materiałochłonność gospodarki
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii
oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych

Całkowita
zgodność

Brak realizacji –
zadanie nie
przynależne dla
miasta

Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów
do europejskiej sieci Natura 2000.

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód
powierzchniowych i podziemnych oraz
ekosystemów od wody zależnych.

Określenie
zgodności

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość wód,
wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej
ochrony przed zanieczyszczeniem
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych praktyk
rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem
obszarowym
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o RLM od 2
000 do 15 000
Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach
gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnej
Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych,
w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych

Całkowita
zgodność
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego
Cele działań
Kierunki działań

Zasoby naturalne i
odpady

Stworzenie możliwości mających na celu
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla
zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja
odpadów
winny
zostać
usprawnione,
uwzględniając w większym stopniu cykl życia
materiałów.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice
Cel strategiczny
Tworzenie i udział gminy w strukturach ponad gminnych dla realizacji
regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących
działania w zakresie:
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
- selektywnego zbierania odpadów,
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub
unieszkodliwiania,
- budowy regionalnych ZZO,
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze
oddziaływania ZZO
Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących ewidencji
wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym procesom odzysku i
unieszkodliwiania
Kontrolowanie i kierowanie przez gminy całego strumienia odpadów do ZZO, co
umożliwi gminom spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku
poszczególnych rodzajów odpadów
Wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT) w zakresie zagospodarowania
poszczególnych rodzajów odpadów

Określenie
zgodności

Całkowita
zgodność
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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.

41

Prognoza oddziaływania na środowisko
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice”

Tabela 7. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Świebodzice z Polityką Ekologiczną Państwa
Polityka Ekologiczna Państwa

KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH

Priorytety

Cele działań
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony
środowiska
Zarządzanie środowiskowe
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska

Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Aspekt ekologiczny w planowaniu
przestrzennym

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Racjonalne gospodarowanie zasobami
wodnymi

Ochrona powierzchni ziemi
Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Określenie zgodności
Całkowita zgodność

Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego

Całkowita zgodność

Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”

Całkowita zgodność
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla miasta

Rozwój badań i postęp techniczny

Ochrona przyrody
OCHRONA ZASOBÓW
NATURALNYCH

Program Ochrony Środowisko dla Miasta
Świebodzice
Cele działań
Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były
zgodne z obowiązującym prawem

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu
zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizacja
możliwości wystąpienia szkody
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, które powinny być podstawą
lokalizacji nowych inwestycji
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
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
Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych
oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej,
rekreacyjnej lub rolniczej
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w
procesie planowania przestrzennego

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Całkowita zgodność
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Polityka Ekologiczna Państwa

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

Priorytety

Cele działań
Środowisko a zdrowie

Jakość powietrza

Ochrona wód

Gospodarka odpadami

Oddziaływanie hałasu i pól
elektromagnetycznych

Program Ochrony Środowisko dla Miasta
Świebodzice
Cele działań
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku
wspólnych działań sektora ochrony środowiska z
sektorem zdrowia
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Miasta
Świebodzice oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich
wód na terenie Miasta Świebodzice
Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i
fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy
program budowy oczyszczalni ścieków i sieci
kanalizacyjnych
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego
z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką
Ekologiczną Państwa
Dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie
jest ono największe
Ochrona mieszkańców Miasta Świebodzice przed
szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych

Określenie zgodności

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla miasta

Substancje chemiczne w środowisku
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł
odnawialnych

Zadanie dodatkowe

Zadanie dodatkowe
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8.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej
Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice (przyjęty Uchwała nr XX/203/04 Rady Miejskiej w
Świebodzicach z dnia 11.02.2004 r.) to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych
przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie Powiatu.
Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję
rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów
z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem
porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia odpowiedzialności społeczności
lokalnej za przyszłość Powiatu.
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Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Świebodzice ze Strategią Rozwoju Miasta Świebodzice
Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice

Poprawa stanu i rozwój infrastruktury technicznej i
drogowej, działania na rzecz
środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa
powodziowego

Rozwój branży
turystyczno –
rekreacyjnej z istotną
rolą agroturystyki i
wypoczynku aktywnego

Cel strategiczny

Cel szczegółowy
Opracowanie, wdrożenie i konsekwentna realizacja
programu rozwoju turystyki w Świebodzicach
Rozwój infrastruktury i działania proekologiczne będą
ukierunkowane na potrzeby turystyki
Rozwój infrastruktury dla aktywnego wypoczynku i rekreacji

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta
Świebodzice
Kierunki działań

Stopień
realizacji

Upowszechnianie turystyki

Całkowita
zgodność

Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z
zagospodarowaniem terenów

Całkowita
zgodność

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej

Całkowita
zgodność

Wszechstronne wspieranie rozwoju agroturystyki
Poprawa jakości i dostępności informacji turystycznej
Współpraca w zakresie poprawy stanu zabytków
architektury i budownictwa
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej
Poprawa stanu czystości cieków wodnych
Modernizacja układu komunikacyjnego w rejonie Świebodzic
celem wyeliminowania ruchu tranzytowego przez miasto
Modernizacja i remont układu komunikacyjnego w Mieście
oraz działania dotyczące rozwoju transportu lokalnego
Wykorzystanie gazu ziemnego jako podstawowego nośnika
energii cieplnej

Kompleksowe uregulowanie problemu odpadów
komunalnych

Rozwój komunikacji zbiorowej „przyjaznej dla
użytkownika"
Rewitalizacja Starego Miasta – etap II – poprawa
infrastruktury drogowej na terenach rewitalizowanych.
Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji
ze źródeł komunalnych m.in. wymiany kotłów węglowych
na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa
Utrzymanie 100% stanu objęcia mieszkańców
selektywną zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów
komunalnych
Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze
strumienia odpadów komunalnych, w tym m.in.:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- przeterminowanych leków.
Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki
surowców wtórnych na terenie miasta
Zbiórka oraz zagospodarowanie odpadów
biodegradowalnych
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Całkowita
zgodność
Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność
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Strategia Rozwoju Miasta Świebodzice

Stworzenie „przyjaznego
Miasta” w zakresie
infrastruktury
mieszkalnej i społecznej
oraz bezpieczeństwa
publicznego i
funkcjonowania UM

Poprawa stanu i rozwój infrastruktury technicznej i drogowej,
działania na rzecz środowiska naturalnego oraz
bezpieczeństwa powodziowego

Cel strategiczny

Cel szczegółowy

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Miasta
Świebodzice
Kierunki działań

Stopień
realizacji

Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych
Kompleksowe uregulowanie problemu odpadów
komunalnych

Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów
zwierzęcych z terenów podlegających Miastu
Świebodzice
Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja
Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego
urządzeń przeciwpowodziowych
Modernizacja systemu wodociągowego i uzbrojenie nowych
Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo
terenów
mieszkaniowe w Świebodzicach
Modernizacja systemu wodociągowego i uzbrojenie nowych Budowa wodociągu rozdzielczego od ul. Ciernie do Strefy
terenów
Aktywności Gospodarczej przy ul. Strzegomskiej
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i
możliwościach technicznych wykorzystania potencjału
energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych
Wspieranie działań w zakresie wykorzystania energii
źródeł energii
odnawialnej
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz
popularyzujących odnawialne źródła energii
Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np.
organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych
związanych z tematyką środowiskową
Edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji
ekologicznej o zasięgu ponadgminnym
Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności
proekologicznej

Całkowita
zgodność
Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska – Piaskowa
Całkowita
zgodność

Rewaloryzacja i rewitalizacja zabytkowych części Miasta
Rewitalizacja Starego Miasta – etap II – poprawa
infrastruktury drogowej na terenach rewitalizowanych
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8.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
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, pobór wód, zrzut biogenów).
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:
- Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Miasta Świebodzice oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,
- 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 Miasta Świebodzice jest Polityka
Ekologiczna Państwa. W projekcie 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 (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach
2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
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.

8.1.5. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Miasta Świebodzice z zapisami Ustawy o ochronie przyrody
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 25 sierpnia 2009 roku /Dz. U. Nr 151 poz. 1220/ tekst
jednolity 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.
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.
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W projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice uwzględniono
zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:
• Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
• Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
• Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
• Ochrona istniejących pomników przyrody
• Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
• Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
• Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących
przyrodniczo
• Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów
zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania
przestrzennego
• Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości
w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
• Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
• Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
• Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
• Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji
lasu
• Ochrona gleb leśnych
• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,
choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci).
• Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
• Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi
• Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
• Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych

8.1.6. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu
Środowiska dla Miasta Świebodzice z zapisami KPGO 2014.

Ochrony

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice w zakresie odnoszące
gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele
wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014).
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014:
- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100 % mieszkańców
oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania
odpadów najpóźniej do 2015 r. – na terenie Miasta Świebodzice cel ten został osiągnięty już w
minionych latach, należy więc dołożyć wszelkich starań, aby poziom ten został utrzymany w
kolejnych latach,
- 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.,
o zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks.
60 % wytworzonych odpadów,
o 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
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z gospodarstw domowych) do 2020 r.
Redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska
odpadów
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić
wagowo:
- w 2013 roku – 50 %,
- w 2020 roku – 35 %.
Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.
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:
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie
miasta,
- 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.
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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 Miasta 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 dla Miasta Świebodzice 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
(-) - 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
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Tabela 9. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska.

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

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

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

Różnorodność
biologiczną

0

Obszary Natura
2000

Cele i kierunki działania

Ludzi

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: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód na terenie miasta Świebodzice
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie (budowa,
modernizacja sieci wodociągowych; budowa, modernizacja stacji
uzdatniania wody)
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie (budowa,
modernizacja sieci kanalizacyjnych; budowa, modernizacja oczyszczalni
ścieków)
Kierunek: Pozostałe działania mające na celu zmniejszenie
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
Kierunek: Wsparcie finansowe dla poprawy jakości wód
powierzchniowych i podziemnych (np. przydomowe oczyszczalnie
ścieków)

Cel: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie miasta
Świebodzice oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu (zmiana
nawierzchni dróg; budowa i modernizacja dróg, tworzenie stref
ograniczonego użytkowania)
Kierunek: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych (wymiana
kotłów lub nośników energii; termomodernizacja budynków)
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z przemysłu (stosowanie
nowoczesnych technologii; spełnianie standardów emisyjnych; kontrola
wielkości emisji do powietrza)
Kierunek: Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
(zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych; inwestowanie w
instalacje do produkcji „czystej” energii)

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

0

0

0/+

0

0/+

0/+

+

0

0/+

0

+

0

0

0/+

0

0/+

+
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Dobra materialne

Zabytki

Zasoby naturalne

Klimat

Krajobraz

Powierzchnię
ziemi

Powietrze

Wodę

Rośliny

Zwierzęta

Ludzi

Różnorodność
biologiczną

Cele i kierunki działania

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 wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam,
gdzie jest ono największe
Kierunek: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (zmiana nawierzchni
dróg; modernizacja, przebudowa dróg)
Kierunek: inwentaryzacja obszarów narażonych na hałas (przestrzeganie
zasad strefowania w planach zagospodarowania przestrzennego,
pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, tworzenie obszarów
ograniczonego użytkowania)
Kierunek: Pozostałe działania związane z ograniczeniem hałasu na
terenie miasta Świebodzice (budowa ścieżek rowerowych, usprawnienie
organizacji ruchu drogowego, egzekwowanie dopuszczalnych poziomów
hałasu)

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

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

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/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

0/+

Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Kierunek: Działania związane z ochroną i utrzymaniem istniejących
terenów zielonych (prace pielęgnacyjne, prace konserwacyjne)
Kierunek: Rozwój turystyki (rozwój bazy noclegowej i turystycznej,
budowa obiektów rekreacyjnych, tworzenie ścieżek dydaktycznych)
Kierunek: zagospodarowanie terenów zdegradowanych (rewitalizacja,
rewaloryzacja, rekultywacja terenów zdegradowanych)
Kierunek: Pozostałe działania na rzecz ochrony przyrody
Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych
Kierunek: Działania związane z ochroną zasobów leśnych ( utrzymanie
istniejących kompleksów leśnych, inwentaryzacja gruntów zalesionych,
wyznaczenie granicy rolno- leśnej, zrównoważona gospodarka leśna,
zalesianie)

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

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby naturalne

Zabytki

Dobra materialne

Kierunek: Przywracanie glebie wartości użytkowej, przeciwdziałanie
degradacji, przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych

Różnorodność
biologiczną

Cele i kierunki działania

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/+

Cel: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Kierunek: Działania związane z ochroną ludzi i przyrody przed powodzią
miasta Świebodzice

Cel: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa
Kierunek: Działania związane z uporządkowanie odpadów komunalnych
na terenie (selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym:
biodegradowalnych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych)
Kierunek: Działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na
terenie miasta (wykonanie inwentaryzacji ilości azbestu na terenie miasta
Świebodzice, realizacja Programu Usuwania Wyrobów Azbestowych,
dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów azbestowych)
Kierunek: Pozostałe działania mające na celu poprawę sytuacji w
gospodarce odpadami (edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań,
kontrola firm odbierających odpady komunalne)

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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9.2. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne
aspekty środowiska, w szczególności na obszary objęte ochroną.
9.2.1. Oddziaływanie na bioróżnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta
Działania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska maja na celu poprawę stanu
przyrody na terenie miasta. Nie przewiduje się negatywnych skutków wynikających z wyznaczonych
działań, nie będą one realizowane przez obszary objęte ochroną, w tym przez obszary Natura 2000 i
inne ustanowione na terenie Miasta Świebodzice formy ochrony przyrody.

9.2.2. Oddziaływanie na wody
Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód na terenie
miasta Świebodzice ma w efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
Inwestycje w zakresie budowy sieci wodociągowej przyczyni się do podniesienia standardu życia
mieszkańców miasta.
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa sieci kanalizacyjnych) wpłyną pozytywnie na stan
środowiska wodnego na terenie miasta poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych
odprowadzanych do środowiska ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu
zanieczyszczeń obszarowych.
Działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych mają więc charakter społeczny i
ekonomiczny, wiążą się również z efektem korzystnym dla środowiska wodnego.
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest działaniem proekologicznym i ekonomicznie
efektywnym. Przydomowe oczyszczalnie zbierają ścieki z indywidualnych gospodarstw chroniąc
środowisko przed zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych. A więc działanie w tym zakresie
przyniesie pozytywne efekty.
Część zadań ma charakter ogólny, gdzie nie wyznaczono terenów, na których prowadzone będą
działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych w związku z czym nie ma
możliwości jednoznacznej oceny wpływu danych przedsięwzięć na środowisko.
Zadania związane z przebudową istniejących dróg wiązać się będą z zagospodarowania wód
opadowych i roztopowych z powierzchni ciągów komunikacyjnych – do systemu kanalizacji
deszczowej lub rowów (naturalne podczyszczanie biologicznie). Wszelkie działania mające na celu
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do gleb, wpływa korzystnie na stan wód.
Zanieczyszczenie wód gruntowych może wystąpić na skutek spływów wód opadowych, związanej z
wymywaniem gruntu oraz wypłukiwaniem niebezpiecznych związków z materiałów używanych do
przebudowy dróg, w tym żużli oraz substancji bitumicznych. W trakcie realizacji przedsięwzięcia może
wystąpić również emisja zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu z nieszczelnych układów
paliwowych i smarowniczych urządzeń wykorzystywanych przy pracach z wykorzystaniem ciężkiego
sprzętu, co może mieć wpływ na zanieczyszczenie płytko zalegających poziomów wód podziemnych.
Będzie to jednak oddziaływanie chwilowe i krótkotrwałe, ustąpi wraz z zakończeniem prac
budowlanych.

9.2.3. Oddziaływania na klimat akustyczny
Działania wyznaczone w celu: Dokonanie wiarygodnej 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, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy przyczyniają się do istotnego
zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to swoje korzyści również dla
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budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się
drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie.
Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania
terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu poprzez wykonywanie
pomiarów hałasu, ponieważ dzięki temu można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego
skutki np. poprzez wymianę okien na dźwiękoszczelne i modernizację dróg.
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie może wystąpić na etapie realizacji inwestycji związanych
z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Do
zadań, które będą miały wpływ na klimat akustyczny terenów przyległych należą: przebudowa dróg,
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa (rewitalizacja) terenów zabudowanych.
Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.

9.2.4. Oddziaływanie na powietrze
Działaniami wypływający korzystnie na jakość powietrza są wszelkie działania związane z
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z transportu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na
poprawę jakości powietrza wypłynie zmiana nawierzchni dróg, rozwój komunikacji zbiorowej, budowa
ścieżek rowerowych jak również prace termomodernizacyjne budynków oraz wymiana kotłów i
nośników energii. Wyznaczenie zadań polegających na ograniczenie niskiej emisji do atmosfery
pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy niszczenie fasad budynków, w
tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem powietrza.
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 piecach domowych, a w dalszej
perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, zachęcanie do korzystania z komunikacji
zbiorowej lub rowerów.
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, urządzanie i
utrzymanie terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie).
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może wystąpić na etapie
realizacji inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych. Do zadań,
które będą miały wpływ na klimat akustyczny terenów przyległych należą: przebudowa dróg, budowa
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa (rewitalizacja) terenów zabudowanych.
Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych.
Niewykluczone jest generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej jak również
okładzin hamulcowych i spalin pojazdów starszej generacji, co może powodować lokalne
podwyższenie stężeń niektórych substancji w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z
silników spalinowych z transportu i ciężkich maszyn, prac spawalniczych oraz prac malarskich.
W tym wypadku istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób prowadzenia
prac oraz wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni się do zmniejszenia
emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót
budowlanych.

9.2.5. 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, ochrona terenów przed
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niewłaściwym sposobem użytkowania wpłynie korzystnie na gleby i zachowanie różnorodności
biologicznej oraz na estetykę obszaru.
Na polepszenie krajobrazu antropogenicznego wpłyną wszelkie prace związane z modernizacją
starych struktur (dróg, budynków, obszarów zdegradowanych). Założone prace rewitalizacyjne mają
na celu poprawę ekologicznych warunków życia ludzi poprzez uzyskanie korzystnego stanu czystości
środowiska.
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane z
propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw ekologicznych.
Pozytywnie na gleby będą oddziaływać zadania: ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed
przeznaczeniem na cele nierolnicze, wykorzystanie gleb o niższej klasie przydatności rolniczej pod
produkcję biomasy oraz kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się
jakości gleb.
Zadania inwestycyjne związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić
źródło potencjalnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz. Przy czym modernizacja
(przebudowa) dróg, budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, przebudowa (rewitalizacja)
terenów zabudowanych będą prowadzone na terenach zurbanizowanych gdzie pokrywa glebowa jest
już przekształcona.
Brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji związanych z ochroną przed
powodzią uniemożliwia określenie oddziaływań jakie mogły by wystąpić w przypadku tego typu
inwestycji.

9.2.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne
Realizacja wskazanych w Aktualizacji Programu zadań nie wpłynie negatywnie na zasoby naturalne.

9.2.7. Oddziaływanie na ludzi
W perspektywie długoterminowej wskazane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadania
wpłyną korzystnie na zdrowie ludzi oraz spowoduję poprawę standardu życia ludności miasta.
Zadania określone w harmonogramie realizacyjnym Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
związane z wykonywaniem prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić źródło potencjalnego
oddziaływania na zdrowie ludzkie. Są to prace związane z modernizacją dróg, rozbudową instalacji
wodociągowej i kanalizacyjnej, termomodernizacje budynków, przebudowa (rewitalizacja) obszarów
miejskich. 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.
W perspektywie długoterminowej wskazane zadania wpłyną korzystnie na zdrowie ludzi oraz
spowoduję poprawę standardu życia ludności miasta Świebodzice. Budowa sieci wodociągowych i
kanalizacyjnych ma charakter społeczny, poprawie ulega standard życia mieszkańców miasta.
Inwestycje związane ochrona przed powodzią wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo ludzi, jednak
brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji uniemożliwia określenie
oddziaływań jakie mogły by wystąpić w przypadku prowadzonych działań.
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9.2.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne
Działania polegające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na
wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczeniu niszczenia fasad budynków, w tym także
zabytkowych.
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.
Inwestycje związane z ochrona przed powodzią wpłyną pozytywnie na dobra materialne, jednak brak
informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji uniemożliwia określenie oddziaływań
jakie mogły by wystąpić w przypadku prowadzonych działań.
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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 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 (Dz. U. z 2008 r.
Nr 199, poz.1227) 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).
Wśród przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska,
które mogą oddziaływać na środowisko na etapie budowy zaliczono inwestycje w zakresie
infrastruktury drogowej, infrastruktury komunalnej (kanalizacja sanitarna). Należy także pamiętać, iż
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko.
Ważne jest wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno
na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji.
Wśród działań mających na celu ograniczenie 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 z dnia (Dz.U. z 2009 nr 151, poz. 1220- tekst jednolity) 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, należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w
szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus); w razie stwierdzenia
występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich
okresów lęgowych),
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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
Realizacja przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta
Świebodzice w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie
rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu
brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych.
W związku z powyższym przy realizacji takich zadań jak choćby budowa nowych dróg, czy urządzeń
wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne, w celu wybrania
najkorzystniejszego, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi
konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może powodować negatywny oddźwięk
środowiskowy.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEJ AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ
PRZEPROWADZANIA
Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów
proponowanych w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, konieczne jest prowadzenie
monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań.
Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych
– powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze
sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń Programu Ochrony Środowiska, 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.
Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony
środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na
ochronę środowiska.
Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków
jakie poniesiono na ochronę środowiska.
Prognoza pesymistyczna – powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100%
zaplanowanych nakładów na ochronę środowiska, a dotychczasowe tempo zmian wskaźników
zostanie osłabione.
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.
Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości
środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania celów
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice jest zgodna 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).
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 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,
 W perspektywie, dla którego 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,
- ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych,
- usunięcie z obszaru miasta odpadów azbestowych realizując zapisy Programów Usuwania
Azbestu dla Miasta Świebodzice.
 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 powiatu i 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 miasta jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych przepisów.
 Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie oraz tworzy warunki do jej utrzymania
poprzez:
- tworzenie warunków do wykonywania prac lub umożliwia wykonywanie prac odpowiednim
jednostkom;
- zapewnienie budowy, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z gminami
instalacji lub urządzeń służących gospodarce odpadami;
- objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi;
- ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujące frakcje odpadów
(papier, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady
ulegające odpady biodegradowalne)
- tworzenie punktów selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
- zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowanie ich do użycia
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych
kierowanych na składowisko;
- prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi;
- informowanie mieszkańców poprzez stronę internetową;
- analizę stanu gospodarki komunalnymi (corocznie);
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 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w Mieście Świebodzice można uznać za
przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań.

15. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 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 2008 Nr 199 poz.
1227, z późn. 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 Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),
- Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Ocena stanu środowiska na terenie powiatu pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony
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.
Wskazane problemy środowiskowe na terenie powiatu znajdują rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadań do realizacji.
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,
- dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe.
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),
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-

pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),
podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),
przerwanie szlaków migracji (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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