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1. WPROWADZENIE
Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały, szczególnie na
terenach od wielu lat objętych presją przemysłu oraz gospodarstw rolnych (byłych PGR-ów),
znaczną degradację środowiska naturalnego – zanieczyszczenie jego poszczególnych
komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin,
a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną
dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest prawo
do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego
rozwoju.
Zrównoważony rozwój to taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces
integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania
możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Istota rozwoju zrównoważonego
polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przyszłym
generacjom możliwości rozwoju.
Wskazane zostało również, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które
poprzez swoją politykę powinny zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Miasta i Gminy należą do
władz publicznych, zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu
ochrony środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym
wyzwaniem stało się członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym
zadaniem, czekającym gminę jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE
w zakresie m.in. ochrony środowiska.
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od
polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być
prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie
wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony
środowiska. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki
polityki ekologicznej samorządu Miasta Świebodzice i określającym wynikające z niej działania.
Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako: główny instrument strategicznego zarządzania
miastem w zakresie ochrony środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych
i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,
przesłanka konstruowania budżetu miasta, płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych
podmiotów polityki ekologicznej, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. Cele i działania
proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla takich
zachowań ogółu społeczeństwa Miasta Świebodzice, które służyć będą poprawie stanu
środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie powinna spowodować
polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na
terenie miasta.
Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię
niezbędnych działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji
administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty
i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowiącym, ingerującym w uprawnienia
poszczególnych jednostek administracji rządowej i samorządowej oraz podmiotów użytkujących
środowisko. Należy jednak oczekiwać, że poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą
respektowane i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie
ochrony środowiska.
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w Świebodzicach będzie miało charakter
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”,
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych
i wydłużaniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

2. METODYKA
PROGRAMU

OPRACOWANIA

PROGRAMU

I

GŁÓWNE

UWARUNKOWANIA

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania
strategicznego, polegającej na:
- określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Miasta Świebodzice,
zawierającej charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną
stanu;
- określeniu kreatywnej części Programu poprzez konkretyzację (uszczegółowienie)
celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;
- scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań
prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na środowisko
planowania przestrzennego;
- określeniu zasad monitorowania.
Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miasta Świebodzice, ze
Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a także prace instytutów i placówek naukowo –
badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna
literatura fachowa.
Zgromadzone informacje zostały zweryfikowane poprzez ankietyzację, wywiady i sondaże.
Od podmiotów gospodarczych z terenu gminy uzyskano bieżące informacje dotyczące szerokiej
problematyki ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie.
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2007.
Program oparty jest na zapisach następujących dokumentów:
- Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst
jednolity). Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.
- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 –
2014”. – Warszawa grudzień 2006 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien
definiować:
- cele krótkookresowe do 2010 roku
- zadania na lata 2010 – 2014
- monitoring realizacji Programu
- nakłady finansowe na wdrożenie Programu
- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:
- cele i zadania o charakterze systemowym,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,
- zrównoważone wykorzystanie surowców,
- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.
- Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego
Wrocław 2002.
W dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska odpowiednio dla
województwa dolnośląskiego, powiatu świdnickiego oraz Miasta Świebodzice, przedstawiono cele
krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty
finansowe realizacji programu.
- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym,
które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być
uwzględnione:
- zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe
zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź

-

instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom
centralnym)
zadania własne gmin (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia,
które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych
i pozabudżetowych będących w dyspozycji gminy),

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi
obecnie aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony środowiska” i do kilkunastu ustaw
komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie.

3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ŚWIEBODZICE
3.1. Informacje ogólne
Miasto Świebodzice to 24-tysięczne miasto położone w południowo – zachodniej części Powiatu
Świdnickiego, w Województwie Dolnośląskim. Znajduje się w obrębie oddziaływania
Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego zamieszkałego przez 370 000 – 400 000 osób. zajmuje
powierzchnię 30,45 km2, położone w wyznaczonej przez Studium Województwa strefie aktywności
gospodarczej. Tereny zainwestowane zajmują 521 ha, co stanowi ok. 17% ogólnej powierzchni,
pozostałe tereny to grunty rolne, tereny leśne, wody powierzchniowe oraz tereny o różnym
użytkowaniu i nieużytki. Miasto położone jest blisko granicy polsko-czeskiej, a sąsiedztwo dwóch
aglomeracji miejskich – Wałbrzycha i Świdnicy pozytywnie wpływa na rozwój lokalnej gospodarki.
Niedaleko Świebodzic znajdują się znane miejscowości uzdrowiskowo-wypoczynkowe (np.
Szczawno-Zdrój) oraz zespół pałacowy Zamku Książ. W skład miasta wchodzą następujące
dzielnice:
• Pełcznica
• Ciernie,
• Osiedle Sudeckie,
• Osiedle Piastowskie,
• Stare Miasto,
• Osiedle Słoneczne
• Osiedle Wilcza Góra
Rysunek 1. Położenie Miasta Świebodzice.

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne
Miasto Świebodzice położone jest w środkowym biegu górskiej Pełcznicy,
będącej największym, prawym dopływem Strzegomki, na Pogórzu
Świebodzickim u stóp Gór Wałbrzyskich. Świebodzice usytuowane są w pasie
Obniżenia Podsudeckiego, na styku dwóch mezoregionów: od strony
południowej - Pogórza Świebodzickiego (południowo-wschodnia część Pogórza
Wałbrzyskiego, stanowiącego część Sudetów Środkowych), z kolei od
północnej strony - Równiny Świdnickiej, (stanowiącej część Przedgórza
Sudeckiego).
Miasto Świebodzice to jedno z najstarszych śląskich miast, liczące 23 376 mieszkańców (stan
z 31.12.2007r.). Południowymi krańcami miasta biegnie granica „Książańskiego Parku
Krajobrazowego”, gdzie znajduje się fragment parku zamkowego Książa. W obręb Świebodzic
włączono dwie dawne wsie (obie ciągnące się wzdłuż rzeki Pełcznicy): na południowym zachodzie
śródgórską Pełcznicę, zaś na północnym-wschodzie równinne Ciernie.

Miasto Świebodzice stanowi wartościowy węzeł drogowy, południowo-zachodniej Polski.
Południowo-wschodnimi brzegami miasta biegnie trasa komunikacyjna o znaczeniu krajowym
nr 35 z Wrocławia przez Świdnicę, Wałbrzych do przejścia granicznego z Republiką Czeską
w Golińsku. Od tej trasy na północny-zachód przez miasto odchodzi droga krajowa nr 34 do
Dobromierza i droga nr 5. Z miasta wychodzi również droga wojewódzka nr 374 i prowadzi do
Jawora przez Strzegom. Na obszarze Świebodzic swój początek mają również trasy o znaczeniu
wojewódzkim: nr 371 i 373. Od trasy krajowej nr 34 tuż za zabudowaniami miasta odchodzi lokalna
szosa do Kamiennej Góry przez Stare Bogaczowice, natomiast z Cierni lokalna szosa do
Milikowic.
Elementem uzupełniającym jest przebieg przez miasto linii kolejowej. Świebodzice posiadają
bezpośrednie połączenia między innymi z takimi miastami jak: Wałbrzych, Jelenia Góra, Szklarska
Poręba, Wrocław, Poznań, Kalisz, Szczecin, Warszawa, Opole, Częstochowa, Bydgoszcz,
Gdańsk, Gdynia, Sopot.
Miasto jest doskonałym miejscem dla inwestorów. Jest to prężna gmina charakteryzującą się
wysokim wzrostem wydatków na inwestycje oraz dochodu własnego budżetu gminy.
W mieście działają liczne przedsiębiorstwa prywatne i zakłady przemysłowe. To właśnie
w Świebodzicach produkowane są słynne cukierki "Michałki", piece gazowe "Termetu" oraz sznurki
do snopowiązałek "Defalinu". Na terenie miasta działa świebodzicka podstrefa Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej, na obszarze której znajdują się tereny w pełni przygotowane pod
inwestycje. Oprócz terenów pod przemysł, Gmina oferuje inwestorom także tereny pod
budownictwo mieszkaniowo - usługowe.
Miasto posiada rozbudowaną bazę sportowo - rekreacyjną. Ważnym czynnikiem sprzyjającym
rozwojowi miasta jest sąsiedztwo dwóch największych aglomeracji regionu wałbrzyskiego:
Wałbrzycha i Świdnicy. Miasto stwarza dla przedsiębiorców wiele ułatwień w podejmowaniu
prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Świebodzic.
Świebodzice to nie tylko wspaniałe krajobrazy, bliskość gór ale również liczne zabytki.
Rysunek 2. Położenie Gminy Świebodzice w granicach powiatu świdnickiego.

3.3. Warunki klimatyczne
Klimat gminy 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 temperaturą okresu wegetacyjnego poniżej 14° C. Okres wegetacyjny
rozpoczyna się tu w pierwszej dekadzie kwietnia i obejmuje od 179 do około 190 dni. Opady
w tym okresie są większe i wynoszą średnio 700 – 800 mm rocznie (największe opady
występują w miesiącu lipcu, zaś najniższe w październiku).
Klimat typu podgórskiego. W jego zasięgu znajdują się południowe obszary miasta, takie jak
dzielnica Pełcznica wraz z otaczającym miasto od południa Pogórzem Świebodzickim
(Pogórze Wałbrzyskie, Sudety Środkowe). Charakteryzuje się on niższą średnią temperaturą
roczną, wyższymi opadami, krótszym okresem wegetacyjnym oraz większą liczbą dni
zalegania pokrywy śnieżnej. W okolicach miasta znajdują się dwa posterunki meteorologiczne:
w Pszennie koło Świdnicy i Szczawnie - Zdroju koło Wałbrzycha. Dane klimatyczne z Pszenna
bez większych zastrzeżeń można odnieść do pierwszego regionu klimatycznego
(przedgórskiego), zaś dane z posterunku w Szczawnie - Zdroju do drugiego regionu
(podgórskiego).
Przeważają wiatry z kierunku zachodniego i północno – zachodniego, niosąc ze sobą przeważnie
dużo wilgoci, powodując w okresie zimowym odwilże i ocieplenia, natomiast latem nagłe
ochłodzenia i częste opady. Mimo tego zimą zdarzają się często dni mroźne i suche, a latem
słoneczne i upalne. Najsilniejsze wiatry wieją w miesiącach zimowych, najsłabsze w letnich.
3.4. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia
Południowa część miasta stanowi samodzielną jednostkę geologiczną określaną jako depresję
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.
Najcenniejszym bogactwem naturalnym Świebodzic przez kilka stuleci były skały wapienne (ich
wydobycie rozpoczęto w roku 1599). Na południowo-wschodnim krańcu miasta w kierunku
Mokrzeszowa zachował się należący do miasta kamieniołom, którego eksploatację ostatecznie
zakończono w 1866 r. W Świebodzicach prowadzono również eksploatacje wapieni na potrzeby
budowlane. Pozostałością po tym jest obecny zbiornik "Warszawianka". Wydobywany w okolicach
miasta surowiec służący za znakomity materiał rzeźbiarski, był wypalany w wapiennikach
(pozostałości możemy oglądać nad jeziorkiem "Daisy", jak również w okolicach Cieszowa). Ze
świebodzickiego "marmuru" wykonano liczne barokowe kominki na zamku Książ jak oraz
chrzcielnice w kościele św. Piotra i Pawła.
Obecnie jedynymi eksploatowanymi surowcami na terenie miasta to piaski i żwiry wodnolodowcowe. W przeszłości wydobywano jeszcze glinę na potrzeby działającej w mieście cegielni.

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego Miasta Świebodzice.
3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego
Miasto Świebodzice leży w południowo - zachodniej części powiatu świdnickiego, 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.
3.5.1.1. Formy użytkowania terenów
Struktura użytkowania gruntów odzwierciedla podstawowe funkcje miasta, do których należą:
- funkcja przemysłowa stanowiąca podstawowe źródło utrzymania ludności,
- funkcja rolnicza, tereny użytkowane rolniczo stanowią 70% powierzchni gminy,
- funkcja ośrodka usługowego o znaczeniu lokalnym.
Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów w gminie Świebodzice.
Lp.

1.

Powierzchnia

Grunty i użytki rolne

Użytki rolne

[ha]

[%]
70,60
55,50

1.1.

W tym grunty orne

2150
1690

2.

Lasy i zadrzewienia

328

10,77

3.

Grunty zabudowane i
zurbanizowane, w tym:

521

17,12

3.1.

Tereny mieszkaniowe

151

4,95

3.2.

Tereny przemysłowe

65

2,13

3.3.

Inne tereny zabudowane

51

1,67

3.4.

Zurbanizowane tereny
niezabudowane

30

0,98

3.5.

Tereny rekreacyjne i wypoczynkowe

21

0,68

3.6

Użytki kopalne

3

0,09

3.7.

Tereny komunikacyjne, w tym:

200

6,56

3.7.1 Drogi

152

4,99

3.7.2 Koleje

48

1,58

4.

Wody

30

0,98

5.

Tereny różne i nieużytki

16

0.53

3045

100
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Walory estetyczne miasta podnoszą zieleńce i zieleń uliczna - stanowiąc łącznie powierzchnię
8,4 ha oraz tereny zieleni osiedlowej o łącznej powierzchni 24,4 ha.
3.5.1.2. Zabytki
Region dolnośląski można zaliczyć do najzasobniejszych w obiekty dziedzictwa kulturowego
w Polsce, z zabytkami posiadającymi wartość europejską. Powiat Świdnicki, którego zabytki
począwszy od czasów piastowskich poprzez okres księstwa Świdnicko – Jaworskiego stanowi
efekt wpływów najróżniejszych tradycji i elementów różnych kultur, nurtów, idei i stylów
artystycznych. Miasto Świebodzice nie posiadając klasycznych wartości zabytkowych, posiada
jednak szereg godnych uwagi turysty i ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych:
- ratusz i zespół rynkowy,
- fragmenty murów obronnych z XIII w.,
- kościół św. Mikołaja z XIII w.,
- grupa krzyży pokutnych.
- kościół pw. św. Franciszka z Asyżu - wzniesiony w I poł. XIII w., w XV w.
przebudowany na gotycki,
- kościół św. Piotra i Pawła - wzniesiony w latach 1776-1779 na planie krzyża w stylu
klasycystycznym,
- Ruiny kościoła pw. św. Anny - kościół z przełomu XII i XIII w., na przełomie XIV-XV
w. przebudowany ze stylu romańskiego na gotyk,
- Pałacyk DPS - zbudowany w końcu XIX w. w stylu neorenesansu angielskiego, dziś
siedziba zgromadzenia zakonnego Sióstr Szkolnych de Notre Dame.
3.6. Sytuacja demograficzna
Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego – liczba mieszkańców Świebodzic na koniec
2007 r. wynosiła 23 376. W latach 2004-2006 nastąpił spadek liczby ludności o ok.1,02% (241
osób). Natomiast w 2007 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców o ok. 0,29% (67 osób). Średnia
gęstość zaludnienia na koniec 2007 r. wyniosła ok. 769 osób na 1 km2.
Na koniec października 2008 r. odnotowano spadek liczby mieszkańców o ok. 1,57% (366 osób),
w stosunku do 2007 r. Szacuje się, że do 2018 r. będzie następował dalszy spadek ludności.
Tabela 2. Liczba ludności w Mieście Świebodzice.
Liczba ludności w roku:
2004

2005

2006

2007

23 550

23 452

23 309

23 376

2009
22 778

Szacunkowo
2012
2016
22 440

22 261

2018
22 216

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z ewidencji ludności z Urzędu Miejskiego

3.7. Sytuacja gospodarcza
Podstawowym źródłem zatrudnienia mieszkańców jest przemysł, miasto posiada atrakcyjne
i zróżnicowane zaplecze przemysłowe, rozproszone w różnych częściach miasta.
Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Świebodzice należą m.in.:
- TERMET S.A. – produkcja kotłów i grzejników gazowych,
- AREVA sp. z o.o - produkcja i montaż przekaźników i zabezpieczeń elektrycznych,
- Gea Polska – produkcja wentylatorów i urządzeń wentylacyjnych,
- PWOT Promont – produkcja urządzeń klimatyzacyjno – wentylacyjnych,
- ZPC Creation Iwon – produkcja okien z PCV i aluminium,
- MIRJAN – przetwórstwo drobiu,
- Zawpol – produkcja wyrobów metalowych,
- Defalin S.A. – produkcja sznurów,
- Agro – Meg – ogrodnictwo, kwiaty, sadzonki,
- Fregata sp. z o.o. – handel detaliczny.

Tabela 3. Podział podmiotów gospodarki narodowej.
w sektorze publicznym:
podmioty gospodarki narodowej ogółem
365
państwowe i samorządowe jednostki prawa 33
budżetowego ogółem
w sektorze prywatnym:
podmioty gospodarki narodowej ogółem
2262
osoby fizyczne
1715
spółki prawa handlowego
144
spółki z udziałem kapitału zagranicznego
42
spółdzielnie
6
stowarzyszenia i organizacje społeczne
22
Źródło www.stat.gov.pl, 2007r.

Na terenie miasta działa poza tym wiele mniejszych zakładów przemysłowych, działających
w różnych branżach, równolegle obok działalności przemysłowej funkcjonuje również
działalność usługowa prowadzona prze firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym,
usługami dla ludności, doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem,
oświatą.
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2002-2007.
Liczba zarejestrowanych
Lp.
Rok
podmiotów
Sektor publiczny
Sektor prywatny
gospodarczych ogółem
1
2002
2132
42
2090
2
2003
2420
232
2188
3
2004
2478
279
2199
4
2005
2513
327
2186
5
2006
2570
354
2216
6
2007
2627
365
2262
Źródło: www.stat.gov.pl

W sektorze publicznym w 2007 roku zarejestrowano: 365 podmiotów (13,8%), natomiast
w sektorze prywatnym: 2262 (86,2%).
3.8. Rolnictwo
Dominującymi typami gleb na terenie miasta są: gleby brunatne właściwe oraz gleby płowe,
wykształcone na podłożu gliniastym i lessowym, a w dolinach przeważają mady. W górnych
partiach występują natomiast gleby szkieletowe wykształcone na rumoszu.
Na podstawie oceny rolniczej przydatności gleb przeważają kompleksy: pszenny dobry i żytni
dobry. Użytki zielone zaliczane są z kolei do bardzo dobrych i dobrych. Wysoką jakość gleb gminy
najlepiej ocenić poprzez klasy bonitacyjne.
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych na ternie gminy Świebodzice przedstawia się
następująco: RII – 2,7%, RIIIa – 28,8%, RIIIb – 29,1%, RIVa – 23,9%, RIVb – 9,5%,
RV – 5,3% i RVI – 0,7%. gleby w klasach bonitacyjnych I do III stanowią 60,6% a w klasach I - IV
aż 94% wszystkich użytków rolnych.
Cechą zdecydowanie niekorzystną jest zbyt mały areał większości indywidualnych gospodarstw
rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości gospodarstw
rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia w polu
strategicznym „Rolnictwo i przetwórstwo” następujących procesów: uporządkowania rolniczej
przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych,
zalesienia nieprzydatnych użytków rolnych; wzrostu liczby dużych gospodarstw rolnych, rozwoju
gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji rolnej (ogrodnictwo,

warzywnictwo i hodowla ryb); rozwoju i modernizacji bazy przetwórczej w powiązaniu
z regionalnym rynkiem zbytu; rozwoju specjalistycznych usług dla gospodarstw rolnych oraz
zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników.
W produkcji roślinnej dominują: zboża - pszenica, żyto i jęczmień. Uprawia się również kukurydzę
i rzepak. W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla trzody chlewnej, owiec. Znaczącą rolę
zajmuje również produkcja pieczarek oraz roślin ozdobnych.
W powierzchni zasiewów gminy Świebodzice dominują następujące uprawy:
• zboża – 980 ha,
• ziemniaki – 380 ha,
• warzywa – 180 ha,
• rośliny pastewne – 100 ha,
• rzepak – 25 ha.
Zróżnicowanie typologiczne, rodzajowe oraz gatunkowe gleb, a także zmienność przestrzenna ich
występowania na terenie gminy Świebodzice uwarunkowane zostały właściwościami skał
glebotwórczych, warunkami wodnymi i szatą roślinną.
3.9. Infrastruktura techniczno – inżynieryjna.
3.9.1. Zaopatrzenie Miasta Świebodzice w energię cieplną.
Na terenie Świebodzic brak jest centralnego systemu zaopatrywania w ciepło. W przewadze są
indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz
ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów
produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla
środowiska naturalnego.
W strukturze zużycia paliw na cele grzewcze na terenie Świebodzic dominuje spalanie węgla szacunkowo przyjęto, że ok. 70% źródeł indywidualnych opalanych jest węglem kamiennym. Na
pozostałe paliwa przypada ok. 30% produkowanej energii.
Gaz płynny LPG wykorzystywany jest w celach grzewczych w nieznacznym stopniu. Ogrzewanie
elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.
Tabela 5. Największe źródła energii cieplnej w Świebodzicach.
Lp.
Źródło
Paliwo
1.
Kotłownia DZT Osiedle Piastowskie gaz ziemny GZ-50
2.
Kotłownia DZT ul. Strzegomska
miał węglowy
3.
Kotłownia DZT Osiedle Sudeckie
węgiel kamienny
4.
Kotłownia DZT ul. Mieszka I
gaz ziemny GZ-50
W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest węgiel
o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 30MJ/kg, zawartość
popiołu 7¸8%, zawartość siarki 0,6¸0,8%). Większość budynków mieszkalnych, gdzie stosowane
są paleniska indywidualne jest natomiast opalanych tanim węglem o złych parametrach (miał
węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 20¸24MJ/kg, zawartości popiołu do 24%, zawartości
siarki 0,8¸0,9%) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo
w paleniskach tych spalane są okresowo odpady, szczególnie w okresie grzewczym.
3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny
Zaopatrzenie w gaz ziemny wysokometanowy odbywa się z krajowego systemu przesyłowego
gazociągami wysokiego ciśnienia. Dolnośląska Spółka Gazownictwa rozprowadza na terenie
swojego działania następujące rodzaje gazu:
- GZ-50 (aktualne oznaczenie E)
- GZ-41,5 (aktualne oznaczenie Lw)

- GZ-35 (aktualne oznaczenie Ls)
- LNG (miejscowość Świętoszów)
Świebodzice zaopatrywane są w gaz ziemny wysokometanowy podgrupy GZ-50, poprzez system
gazociągów średniego i niskiego ciśnienia. Sieć dystrybucyjna oraz stacje gazowe podlegają
Gazowni Wałbrzyskiej.
Rysunek 3. Obszar zasilania Gazowni Wałbrzyskiej.

Charakterystyka nitek gazociągów wysokiego ciśnienia jak również stacji redukcyjno pomiarowych
I-go stopnia przebiegających przez teren Miasta Świebodzice została przedstawiona poniżej:
Rysunek 4. Przebieg gazociągów w okolicach Świebodzic.

Przez teren miasta przebiegają obecnie dwa gazociągi wysokiego ciśnienia:
- relacji Lubiechów – Olszany, parametry gazociągu: ∅ 300mm, PN 6,3 MPa,
- relacji Lubiechów – Olszany, parametry gazociągu: ∅ 300mm, PN 1,6 MPa,
Równolegle do nich biegnie gazociąg średniego ciśnienia ∅ 300mm, PN 0,4 MPa, na którym
zlokalizowane są stacje redukcyjno – pomiarowe drugiego stopnia zasilające miasto:
- SRP/3200/0,4 zlokalizowana w pobliżu Osiedla Piastowskiego,
- SRP/1200/0,4 zlokalizowana w Cierniach Górnych,

- SRP/8000/6,3 zlokalizowana przy ul. Jeleniogórskiej,
- SR–500 zlokalizowana przy Osiedlu Wilcza Góra.
W bezpośrednim sąsiedztwie stacji przy Wilczej Górze zlokalizowana jest również stacja I stopnia
zasilająca zakład przemysłowy „TERMET” (SRP/500/6,3).
Miejska sieć rozdzielcza gazu w Świebodzicach ma długość 66,421 km, sieć przesyłowa
12,875 km, czynnych przyłączy do budynków istnieje 1697 szt.
Sieć gazowa niskiego ciśnienia rozwinięta jest jedynie na terenie samego miasta. Dystrybucję
prowadzi Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego sp z o.o. we Wrocławiu, Gazownia
w Wałbrzychu. Odbiorcy zasilani są poprzez 1697 przyłączy. Łącznie sieć obsługuje 91,7%
mieszkańców Świebodzic. Rezerwa przepustowości stacji redukcyjnych stwarza warunki do
rozwoju energetyki gazowej na terenie całej gminy.
3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) obejmuje wszystkie źródła mocy i energii elektrycznej,
które powiązane są ze sobą poprzez:
- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),
- sieci niskiego napięcia.
Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i linie energetyczne. Operatorem sieci
przesyłowej i jej właścicielem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE SA). Sieć
dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym.
Właścicielem sieci i urządzeń elektroenergetycznych na terenie Świebodzic jest Zakład
Energetyczny w Wałbrzychu.
Przez teren gminy przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne najwyższego napięcia 220 kV
oraz jedna linia sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez
transformacje NN/110 kV i elektrownie, w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza
jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych
120¸525 mm2.
Energia elektryczna zasilająca miasto pochodzi ze stacji GPZ 400/220/110/40/20 kV
zlokalizowanej w Mokrzeszowie oraz z rozdzielni R-Pełcznica 110 kV położonej przy drodze do
Kamiennej Góry, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii
elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest
realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego (SN) a następnie
niskiego (nn) napięcia.
Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej Zakład Energetyczny w Wałbrzychu, który dokonuje
ich bieżących remontów oraz modernizacji w celu utrzymania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa dostaw mocy oraz energii elektrycznej odbiorcom końcowym.
Stałość zasilania Miasta w energię elektryczną jest zachowana dzięki połączeniu sieci miejskiej
110 kV z systemem państwowym, co zapewnia pełne pokrycie potrzeb w przypadku awarii
urządzeń lokalnych. Ponadto istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego napięcia
pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na
energię elektryczną.
3.9.4. Infrastruktura transportowa.
Świebodzice posiadają dogodne powiązania komunikacyjne – zarówno kolejowe jak i drogowe
z pobliskim Wałbrzychem, drogowe ze Świdnicą, Strzegomiem i Dobromierzem, kolejowe
z Jaworzyną Śląską, a także z odleglejszymi miastami jak Wrocław, Jelenia Góra i Legnica.
Przez Miasto Świebodzice projektowany jest przebieg autostrady z węzłem w obszarze miasta.

Transport drogowy.

Świebodzice są przykładem miasta położonego na szlaku, przez które przechodzą ważne trasy
komunikacyjne. To ważny węzeł drogowy w skali województwa, przez teren gminy przebiegają
drogi następujących kategorii i długości:
Drogi krajowe:
- nr 34 relacji Wrocław – Świdnica – Jelenia Góra (długość drogi na terenie gminy
4,724 km),
- nr 35 relacji Wałbrzych – Świdnica (długość drogi na terenie gminy 2,981 km),
Drogi wojewódzkie:
- nr 371 ul. Świdnicka o długości 0,760 km,
- nr 373 od ul. Piłsudskiego – u;. Wałbrzyska – ul. Strzegomska – ul. Wolności
o długości 1,5 km,
- nr 374 od ul. Wolności – ul. Strzegomska do granic gminy o długości 3,470 km
Drogi powiatowe o długości łącznej na terenie gminy 12 km,
Drogi gminne o długości łącznej na terenie gminy 25 km.
Stan dróg:
Stan nawierzchni części dróg jest dobry po odbudowie po powodzi 1997-2002 (ul. Kolejowa,
Wodna-Ciernie, Gen. Wł. Sikorskiego, częściowo Mikulicza i Leśna). Pozostałe drogi gminne
wymagają remontów nawierzchni drogowej, chodnikowej, elementów odwodnienia, budowy zatok
autobusowych i miejsc postojowych.
Ogólnie od kilkunastu lat w kraju można zaobserwować stały wzrost natężenia ruchu na drogach
krajowych i wojewódzkich. Na podstawie porównania GPR 1985, 1990 i 1995 wzrost natężenia
ruchu wyniósł ok. 70%, na połączeniu między Wałbrzychem a Świebodzicami, gdzie nakłada się
dodatkowo ruch Wrocław – Świdnica – Wałbrzych – wzrost wynosił 120%. Udział samochodów
osobowych wyniósł 75%. Porównywalnie w skali kraju wzrost natężenia ruchu w średnich
przekrojach wyniósł ok. 31%, zaś dla dróg wojewódzkich 32%.
Przebieg istotnych tras komunikacyjnych może i powinien być istotnym czynnikiem dalszego
rozwoju miasta, przy jednoczesnej eliminacji uciążliwego ruchu tranzytowego z centrum
i przeniesienia go na trasy obwodowe.
Rysunek 5. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy Świebodzice.

Transport kolejowy

Przez Świebodzice przebiega jedna linia kolejowa PKP Nr 274 znaczenia państwowego,
zelektryfikowana, 2 torowa, relacji Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. Połączenie kolejowe
z Wrocławiem miasto uzyskało już w 1843r., co znacznie przyczyniło się do rozwoju miasta.
Konfiguracja terenu spowodowała konieczność wydłużenia linii i zastosowanie 3 przeciwnych
łuków, w efekcie wydłużenie czasu przejazdu. Stacja kolejowa zlokalizowana jest we wschodniej
części miasta, połączenie z centrum odbywa się ulicą Kolejową.
Transport lotniczy
Na terenie miasta, przy drodze w kierunku wsi Olszany zlokalizowany jest teren przystosowany do
startów i lądowań o powierzchni 22 ha, zawierający tymczasowe zaplecze techniczne o pow. 2 ha.
3.9.5. Zaopatrzenie w wodę
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. Woda pobierana ze
zbiornika jest uzdatniana w Automatycznej Stacji Wodociągowej zlokalizowanej w Dobromierzu
w 1998r. Przepustowość stacji wynosi 9000 m3/dobę, z możliwością rozbudowy do 12000 m3/dobę.
Obecne potrzeby miasta to ok. 6000 m3/dobę, istnieje więc potencjalna rezerwa w wysokości 50%
aktualnego zapotrzebowania. Uzdatniona i zdezynfekowana woda z ASW Dobromierz
doprowadzana jest rurociągiem ∅ 800 mm do Stacji Wodociągowej w Świebodzicach – Cierniach.
Z SW Ciernie woda podawana jest bezpośrednio do sieci miejskiej oraz na Stację Wodociągową
przy ul. Sportowej, skąd w okresach maksymalnego poboru uzupełniane jest zwiększone
zapotrzebowanie na wodę w mieście.
Pozostałe 10% wody pobierane jest z 2 studni głębinowych: w dzielnicy Pełcznica i z ujęcia
brzegowego na potoku Lubiechowska Woda.
Rezerwowymi zasobami są wody potoku Lubichowska Woda i Poleśnica. Dzielnica Pełcznica jest
zasilana w wodą z wymienionych wyżej studni głębinowych po uzdatnieniu na Stacji
Wodociągowej Pełcznica.
Zasoby eksploatowanych ujęć oraz zdolność produkcyjna zakładów uzdatniania wody w pełni
zaspokaja potrzeby gminy. Potrzeby inwestycyjne w tym zakresie wynikają z rosnących wymogów
co do jakości wody oraz potrzeby obniżenia energochłonności zastosowanych urządzeń.
W nielicznych przypadkach tylko wykorzystuje się studnie przydomowe
Tabela 6. Sieć wodociągowa w Świebodzicach..
Wodociągi:
2005
2006
1 Długość czynnej sieci rozdzielczej
km
85
85,6
2 Połączenia do budynków
szt
1543
1554
3 Woda dostarczana do gospodarstw domowych dam3 744,7 713,8
4 Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osoba 22673 22574

2007
85,6
1567
672,3
22407

Źródło: Stat.gov.pl za rok 2005, 2006, 2007

3.9.6. Odprowadzenie ścieków
Miasto Świebodzice nie posiada w pełni uporządkowanej gospodarki ściekowej. Posiada trzy
rodzaje kanalizacji:
• sanitarną,
• ogólnospławną: prawie cała „stara” część miasta położona po prawej stronie rzeki
Pełcznicy posiada kanalizację ogólnospławną, z której ścieki (częściowo podczyszczone
bądź niepodczyszczone) trafiają do rzeki,
• deszczową.
Osiedla Piastowskie, Słoneczne i Wilcza Góra, posiadają uporządkowany rozdzielczy system
kanalizacji, który obejmuje około 9 tys. mieszkańców. Ścieki odprowadzane są z nich poprzez
kolektor wałbrzyski do oczyszczalni ścieków. Osiedle Sudeckie, jak również niektóre ulice „nowej”

prawobrzeżnej części miasta posiadają kanalizację częściowo rozdzielczą, natomiast ścieki i tak
trafiają wprost do rzeki Pełcznicy. Z niektórych budynków ścieki odprowadzane są bezpośrednio
do rzeki, co dotyczy przede wszystkim „starych” ulic w lewobrzeżnej części miasta. Całkowicie
nieskanalizowana jest dzielnica Ciernie.
Istniejące odcinki często nie są ujęte w jednolity system kanalizacyjny. Często płytko ułożone
kanały deszczowe przejmują z braku kanalizacji sanitarnej ścieki i odprowadzają je do wód
powierzchniowych.
Tabela 7. Sieć kanalizacyjna w gminie Świebodzice.
Kanalizacja
2005
2006
1 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej
km
13,5
14,4
2 Połączenia do budynków
szt
1133
1137
3 Ścieki odprowadzone
dam3
751
746,7
4 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 17048 16976

2007
14,4
1144
721
b.d.

Źródło: Stat.gov.pl za rok 2005, 2006, 2007

Charakterystyka oczyszczalni ścieków w Świebodzicach – Cierniach.
Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia „Ciernie”
przyjmująca ścieki z części Świebodzic, jak również
z aglomeracji wałbrzyskiej. Oczyszczalnia została
uruchomiona w 1970 roku, a następnie sukcesywnie
rozbudowywana i modernizowana. Jej przepustowość
wynosi ok. 1 000 000 m3/miesiąc, 30 000 m3/dobę, ze
względu na to podlega Wojewodzie Dolnośląskiemu
(zarządzana
przez
wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji. Ścieki ze Świebodzic
stanowią jednak tylko nieznaczną część oczyszczanych
ścieków, gdyż oczyszczalnia oczyszcza ścieki z 85%
Wałbrzycha oraz tylko lewobrzeżnej części Świebodzic.
Docelowo planuje się podłączenie do niej całych Świebodzic. W trakcie przygotowania jest projekt
kanalizacji dla prawobrzeżnej części miasta.
Pozostawanie części terenu gminy poza zorganizowanym systemem odprowadzania
i oczyszczania ścieków powoduje zagrożenie dla stanu wód powierzchniowych i podziemnych.
Gospodarka ściekowa w tych przypadkach opiera się na powszechnym – przejściowym
gromadzeniu ścieków w zbiornikach wybieralnych i wywożeniu ich do oczyszczalni ścieków,
a także na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz na bezpośrednim odprowadzaniu ścieków
do odbiornika.
Oprócz ścieków wytwarzanych przez bytowanie ludzi na terenie miejscowości powstają ścieki
opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą ilością
odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb
miejscowości. Zanieczyszczenia wód ujmowanych do kanalizacji opadowej może mieć różne
przyczyny:
-

zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.
zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,
śmieci wyrzucone poza kubły, sterty śmieci usytuowanych na terenach do tego nie
przygotowanych,
zanieczyszczenie ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych.

Podstawowe zanieczyszczenia ścieków opadowych to przede wszystkim zawiesiny nieorganiczne
i substancje ropopochodne.

Tabela 8. Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie za rok 2004 i 2007
Komunalne oczyszczalnie ścieków
Ścieki oczyszczane odprowadzane ogółem
Ścieki oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi
Ścieki oczyszczane razem
Parametry:
BZT5
ChZT
Zawiesina
Azot ogólny
Fosfor ogólny
Osady wytworzone w ciągu roku:
Ogółem
Stosowane i składowane
Źródło: www.stat.gov.pl, 2004, 2007r.

Jednostka

2004

2007

dam3/rok
dam3/rok
dam3/rok

795,4
9173
296

721,0
9130
298

kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok
kg/rok

165110
458650
238500
247670
32110

63910
538660
82170
155210
25560

Mg/rok
Mg/rok

2000
2000

2200
1700

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU
Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Świebodzice przyjęto
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych,
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę
ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.
Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania
zasobów naturalnych.
4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska Gminy
Świebodzice.
Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego
podejścia. Miasto nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie
uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu,
umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.
Główne uwarunkowania zewnętrzne dla Gminy Świebodzice w zakresie ochrony środowiska
wynikają z następujących dokumentów:
- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, województwa dolnośląskiego, Powiatu
Świdnickiego oraz Gminy Świebodzice,
- strategii rozwoju regionalnego kraju,
- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa dolnośląskiego,
- polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,
- systemu prawa ochrony środowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,
- międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,
- zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do
Unii Europejskiej,
- programu ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego,
- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej,
rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu,
leśnictwa).
4.1.1. Zasady realizacji programu
Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w "Polityce Ekologicznej Państwa na
lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 - 2014", „Programie
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego Wrocław 2002”
oraz w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako
podstawa niniejszego programu.
Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce Ekologicznej Państwa jest zasada zrównoważonego
rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny
i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społeczeństw
wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym, a pokoleniami
następnymi. W skrócie więc, jest to rozwój człowieka wynikający z działalności człowieka
odbywającego się w harmonii z przyrodą. Najważniejszymi czynnikami, które należy uwzględniać
przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne
i ekonomiczne.
Rozwój zrównoważony oznacza więc taką filozofię rozwoju globalnego, regionalnego
i lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.
4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej)
i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne
(w tym wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu
korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych
obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są:
- wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
- dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia
mieszkańców Polski,
- ochrona klimatu.
Wymienione cele (oprócz pierwszego) zgodne są z celami VI Programu Działań na Rzecz
Środowiska oraz Odnowioną Strategią UE dotyczącą Trwałego Rozwoju. W ten sposób realizacja
krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej polityki na poziomie całej
Wspólnoty.
Osiąganiu powyższych celów służyć będzie realizacja następujących priorytetów i zadań:
1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska polegające na:
- przeglądzie prawa z punktu widzenia jego zgodności z przepisami UE, jego zmianie
i uproszczeniu oraz koordynacji działań w tym zakresie,
- zapewnieniu integracji celów ochrony środowiska i priorytetów polityki ekologicznej ze
strategiami rozwoju różnych sektorów gospodarki,
- prowadzeniu edukacji ekologicznej dla zapewnienia akceptacji społecznej dla
podejmowanych programów ochrony środowiska,
- zapewnieniu pełniejszego wykorzystania sił rynkowych dla ochrony środowiska, likwidacji
błędnych sygnałów ekonomicznych - przykładowo antyekologicznych subsydiów oraz
wzmocnienia proekologicznych zachowań,
- wspieraniu zmian w systemie podatkowym stymulującym działania pożądane z punktu
widzenia ochrony środowiska,
- promocji przyjaznych środowisku postaw konsumenckich,
- wspieraniu aktywności podmiotów gospodarczych wdrażających systemy zarządzania
środowiskowego,
- wzmocnieniu roli planowania przestrzennego jako instrumentu ochrony środowiska,
- wspieraniu badań naukowych dotyczących ochrony środowiska i racjonalnego
wykorzystywania jego zasobów,
- wprowadzeniu pełnej odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jako elementu
realizacji zasady zanieczyszczający płaci,
- rozwój systemu oceny oddziaływań w cyklu życiowym produktu oraz szacowania
przepływów materiałowych jako elementów Zintegrowanej Polityki Produktowej,
- zagwarantowaniu wystarczających środków finansowych na działania zapewniające
realizację celów polityki ekologicznej i rozwoju instrumentów wspierających te działania,
- zainicjowaniu prac dla szerszego uwzględniania w kosztach produkcji kosztów
zewnętrznych.
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody
polegająca na:
- wzmacnianiu krajowego systemu obszarów chronionych,
- weryfikacji i uporządkowaniu systemu obszarów chronionych w ramach sieci Natura 2000,
- stworzeniu skutecznych mechanizmów ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz
krajobrazowych poza obszarami chronionymi,
- ochronie obszarów wodno - błotnych,
- odtworzeniu zniszczonych ekosystemów i siedlisk, odbudowie zagrożonych gatunków
roślin, zwierząt i grzybów,
- wzmocnieniu ochrony różnorodności biologicznej zarówno in situ jak i ex situ,
- kontynuacji prac zmierzających do wzrostu lesistości kraju (docelowo do 30% pow. kraju),
- wspieraniu rozwoju wielofunkcyjnej gospodarki leśnej,
- kontynuacji prac przy rekultywacji gruntów zdegradowanych,
- wspieraniu programów rolniczych zapewniających zrównoważone korzystanie z gleb
(rolnictwo ekologiczne i zrównoważone, programy rolnośrodowiskowe),

poszukiwaniu substytutów zasobów nieodnawialnych i wspieraniu ich stosowania
w gospodarce,
- wzroście racjonalności wykorzystania zasobów kopalin,
- wzmacnianiu
bezpieczeństwa
biologicznego
w
odniesieniu
do
genetycznie
modyfikowanych organizmów (GMO).
3. Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii polegające na:
- wdrażaniu zasady decouplingu - rozdzielenia zależności presji środowiskowej od rozwoju
gospodarczego (zapewnienie, że szybki rozwój gospodarczy nie będzie powodował
wzrostu wielkości ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do środowiska),
- zaoszczędzenie 9% energii finalnej w ciągu 9 lat, do roku 2017,
- wprowadzaniu wskaźników zużycia surowców, wody i energii na jednostkę produktu
w poszczególnych sektorach gospodarki,
- stworzenie mechanizmów ułatwiających wykorzystanie prostych rezerw energetycznych
przez ograniczanie strat i wprowadzanie materiałów i technologii energooszczędnych;
- wspieraniu programów efektywnego wykorzystania wody w przemyśle, w tym zamkniętych
jej obiegów,
- osiągnięciu 7,5% udziału energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych zarówno w bilansie
zużycia energii pierwotnej w 2010r., jak i takiego samego udziału tych źródeł w produkcji
energii elektrycznej,
- uzyskaniu 5,75% udziału biokomponentów w zużyciu paliw płynnych transporcie w 2010r.,
- opracowaniu i wdrażaniu planów gospodarowania wodami na obszarach wydzielonych
dorzeczy oraz programów działań dla osiągnięcia dobrego stanu wód w 2015r.,
- opracowaniu i wdrażaniu planów ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu skutkom
suszy.
4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia
mieszkańców Polski polegająca na:
- zmniejszaniu ładunku zanieczyszczeń odprowadzanego do wód przez modernizację
istniejących i budowę nowych oczyszczalni ścieków,
- zakończeniu programu budowy kanalizacji i oczyszczalni ścieków z podwyższonym
usuwaniem biogenów w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM,
- zakończeniu programu budowy oczyszczalni ścieków w zakładach sektora rolno spożywczego,
- optymalizacji potrzeb transportowych i ograniczaniu emisji ze środków transportu jako
elementu poprawy jakości powietrza na terenach zurbanizowanych,
- realizacji programów ograniczenia wielkości emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych
i komunalnych,
- ograniczeniu emisji z dużych źródeł spalania energetycznego,
- wspieraniu działań mających na celu unikanie wytwarzania odpadów i zapewniających
bezpieczne dla środowiska ich unieszkodliwianie,
- podniesieniu poziomu odzysku odpadów komunalnych do 10% w 2010r.,
- ograniczaniu zagrożenia dla zdrowia ludzi i jakości środowiska spowodowanego
stosowaniem środków chemicznych,
- wycofywaniu z obrotu i stosowania substancji niszczących warstwę ozonową,
- zapobieganiu ryzyku powstania poważnych awarii przemysłowych przez wzmacnianie
kontroli nad instalacjami stwarzającymi takie ryzyko,
- wspieraniu działań mających na celu ograniczanie uciążliwości hałasu,
- ochronie ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych,
- prowadzeniu skutecznego nadzoru nad wykorzystywaniem źródeł promieniowania
jonizującego.
5. Ochrona klimatu polegająca na:
- spełnieniu wymagań Protokołu z Kioto,
- wykorzystaniu lasów jako pochłaniaczy gazów cieplarnianych,
- dalsza redukcja emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów gospodarki,
wspieranie programów w tym zakresie;
- wspieranie programów zwiększających ilość wiązanego węgla,
- podjęciu działań instytucjonalnych pozwalających na korzystanie z mechanizmów
elastyczności Protokołu z Kioto,
-

-

rozpoczęciu analiz dotyczących potrzeb i możliwości wdrażania działań adaptacyjnych
w sektorach szczególnie wrażliwych na skutki zmiany klimatu,
stworzeniu warunków instytucjonalnych pozwalających na aktywne współtworzenie
wspólnotowej polityki klimatycznej, w tym przyjęcia zobowiązań na okres po roku 2012.1

4.1.1.2. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego
Program nie formułuje celu generalnego i podkreśla pierwszorzędną potrzebę zachowania
dobrego stanu środowiska, jako podstawowego warunku zrównoważonego i harmonijnego
rozwoju.
Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-10 z perspektywą
na lata 2011-14 oraz do Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla
województwa dolnośląskiego. Z uwagi na niewielki wpływ skali regionalnej na zmiany klimatu, nie
formułuje się w tym zakresie celu perspektywicznego. Zagadnienia związane z przeciwdziałaniem
i ograniczaniem negatywnych skutków wpływających na środowisko, zostały omówione
w poniższych celach wraz z kierunkami działań.
Sformułowano 4 cele perspektywiczne, o charakterze stałych dążeń, które spełniają rolę osi
priorytetowych – wyznaczają jednocześnie grupy celów realizacyjnych.
Cele:2
1.Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych
2.Planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju
3.Edukacja ekologiczna społeczeństwa i dostęp do informacji
4.Innowacyjność prośrodowiskowa.

1

Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 –
Ministerstwo Środowiska – Warszawa, grudzień 2006 rok.

2

Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego Wrocław 2002

5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ GMINY ŚWIEBODZICE.
„Program ochrony środowiska Gminy Świebodzice” przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej
w Świebodzicach Nr XXVIII/243/2004 z dnia 15 lipca 2004 roku obejmował cele z „Polityki
Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”.
Nie wszystkie działania ujęte w Programie ochrony środowiska Miasta Świebodzice udało się
zrealizować. Główne działania zostały skierowane na realizacje polityki ekologicznej w takich
obszarach jak:
Ochrona jakości wód powierzchniowych:
W latach 2004-2007:
- utrzymano na dotychczasowym poziomie zanieczyszczenia wód powierzchniowych na
terenie gminy (monitoring jakości cieków powierzchniowych WIOŚ we Wrocławiu),
- wybudowano kanalizację ścieków: Chwaliszów, Stare Bogaczowice, oraz dokończono
budowę oczyszczalni ścieków w Chwaliszowie – poniesiony koszt 9 370 952 zł.
- w latach 2004-2006 wykonano kanalizację sanitarną i deszczową w ul. Przemysłowej –
488 299zł.
- w latach 2004-2005 wykonano remont sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy
ul. Metalowców wraz z odbudową nawierzchni ulicy, oraz przeprowadzono remont mostu
na ul. Sikorskiego – 532 888 zł.
Gmina opracowała ewidencję istniejących płyt obornikowych oraz zbiorników na gnojowicę
występujących na jej terenie.
Ochrona wód podziemnych i ich wykorzystanie
Badania prowadzone przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny we Wrocławiu wykazują
stabilizację jakości wody pobieranej z ujęć na terenie Gminy. W latach 2005-2006 przeprowadzono
remont i przebudowę sieci wodociągowej na rewitalizowanym terenie miasta – 29 280 zł.
Ochrona powietrza
Na terenie miasta dokonano szeregu działań wpływających na poprawę jakości powietrza m.in.:
- wybudowano kotłownię gazową dla zespołu wodno-sportowego na osiedlu Piastowskim –
1 967 045 zł.
- w 2005 roku przeprowadzono prace termomodernizacyjne budynku pomocy społecznej
przy ul. Piłsudskiego 8 – 82 679,00 zł.
- w 2005 roku wybudowano ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Kasztanowej w Świebodzicach 163 495,00 zł.
- w latach 2004-2006 wybudowano drogę, chodnik, ścieżkę rowerową ul. Przemysłowej –
1 311 160 zł.
W celu zmniejszenia pylenia na drogach rolnych:
- w latach 2004-2007 wykonano remont drogi transportu rolnego obręb Ciernie 4, 5 wraz
z naprawą mostu na potoku Lubichowska Woda i remont kładki dla pieszych przez rzekę
Pełcznicę – 1 014 433 zł.
- w 2005 roku wybudowano drogę transportu rolnego w obrębie Pełcznica – 130 666 zł.
Ochrona przed hałasem
W ramach ograniczenia hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy, przeprowadzono szereg prac
związanych z modernizacją i budową nowych dróg i tak:
2004 rok przeprowadzono modernizację drogi dojazdowej – ul. Strzegomska – 154 049
zł.
w latach 2004-2006 wybudowano ul. Przemysłową wraz z uzbrojeniem – 2 287 997,36
zł.
w latach 2005-2006 rozpoczęto przebudowę i rozbudowę obwodnicy Oś.
Piastowskiego w Świebodzicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 12 200 zł.
odbudowano ul. Metalowców na odcinku między skrzyżowaniem z
ulicami
Modrzejewskiej i Sportową
w 2007 roku przystąpiono do budowy ul. Sportowej – 43 773 zł.

Ochrona gleby
W 2004 roku przeprowadzono wapnowanie gleb na obszarze ok. 188 ha – środki na ten cel
pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 25 000,00 zł.
Przeprowadzono rozbudowę składowiska odpadów w Starym Jaworowie. Zakupiono pojemniki do
segregacji odpadów - 3 280 354 zł.
Ochrona przyrody i krajobrazu
W 2004 roku zagospodarowano staw Warszawianka. Corocznie na utrzymanie zieleni w mieście
wydaje się ok. 150 000 zł.
Raz w roku jest organizowany konkurs „Najładniejsze okno, balkon i posesja”.
W latach 2005-2007 przeprowadzano nasadzenia, m.in. zagospodarowano tereny zieleni przyległe
do budynku Centrum Wsparcia Lokalnego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz prowadzono
nasadzenia drzew zgodnie z decyzją Starosty Świdnickiego – 4 355 zł.
W 2005 roku przeprowadzono inwentaryzację nasadzeń.
Kształtowanie stosunków wodnych
Miejska Spółka Wodna odpowiada za stan urządzeń szczegółowych melioracji wodnej. W 2004
roku zorganizowano naradę w sprawach alarmowania przed powodzią i opracowano program
monitorowania i ochrony przeciwpowodziowej – 986 zł. Zorganizowano roboty interwencyjne
w przedmiocie renowacji urządzeń melioracyjnych – odbudowano 893 m rowów – koszt 7 469 zł.
W 2004-2007 roku przeprowadzono regulację potoku Szczawnik wraz z odbudową murów
oporowych – 603 389 zł.
W 2006 roku odbudowano zabezpieczenia na rzece Pełcznica i potoku Szczawnik – 606 400 zł.
oraz przeprowadzono renowację rowów melioracyjnych o długości 4 300 mb, położonych
w obrębie Ciernie 5 oraz wykoszono trawę z rowu o długości 1300 mb, łączącego Ciernie z lasem
Grochotowskim.
Edukacja ekologiczna
W ramach edukacji ekologicznej przeprowadzono:
•
zwiedzanie zbiornika wody pitnej w Dobromierzu oraz składowiska stałych odpadów
komunalnych w Starym Jaworowie,
•
festyn ekologiczny (spektakl o tematyce ekologicznej i nagrody dla dzieci),
•
zakupiono nagrody na konkursy, turnieje ekologiczne,
•
organizację akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic oraz nagrody dla szkół
i przedszkoli).
Tabela 9. Wykorzystanie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w latach 2004-2007.
Lp.
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zadanie
Edukacja ekologiczna
Festyn ekologiczny
Zagospodarowanie stawu
„Warszawianka”
Sprzątanie świata
Konkurs „Najładniejsze okno,
balkon i posesja”
Szkolenia
Gminny Program Ochrony
Środowiska i Plan Gospodarki
Odpadami
Program SOS
Dotacja dla Zakładu Obsługi

2004

2005

2006

2007

927,00

1 700,00

-

-

963,00

4 986,00

18 399,00

-

-

-

3 572,00

603,00

4 018,00

4 348,00

746,00

62,00

2 268,00

1 625,00

1 356,00

-

-

-

15 677,00

-

-

-

986,00
29 211,00

-

-

-

5 623,00

-

Lp.

Zadanie

Komunalnej (zakup
pojemników do selektywnej
zbiórki)
10. Turnieje ekologiczne:
Ekonutka (nagrody dla dzieci w
turnieju szkolnym)
11. Nasadzenia
12. Dożynki
13. Pozostałe wydatki
14. Budowa ścieżki rowerowej
wzdłuż ul. Kasztanowej w
Świebodzicach
15. Wykonanie analizy – Planu
rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych w latach 20062013
16. Odbudowa zabezpieczeń na
rzece Pełcznica i potoku
Szczawnik
17. Dotacja dla Zakładu
Gospodarki Komunalnej na
zakup i montaż Żurawia
Hydraulicznego do
opróżniania pojemników typu
„dzwon” oraz zakup
pojemników na odpady
RAZEM

2004

2005

2006

2007

-

574,00

998,00

-

-

1 411,00
1 000,00
59,00

1 110,00
1 000,00
-

1 834,00
-

-

163 495,00

-

-

-

-

2 196,00

-

-

-

248 556,00

-

-

-

-

61 000,00

76 487,00

292 302,00

177 400,00

149 727,28

Analizując harmonogram działań przedstawiony w Programie ochrony środowiska Gminy
Świebodzice nie udało się zrealizować m.in.:
w zakresie ochrony wód:
- modernizacji ujęć wody dla miasta (ASUW w Dobromierzy – planuje się wykonanie
w 2009 roku, Stacji Wodociągowej w Cierniach, Stacji Wodociągowej w Pełcznicy.
w zakresie ochrony powietrza:
- modernizacji systemów grzewczych we wszystkich budynkach oświatowych.
Ocena wdrażania i realizacji celów POŚ dla Gminy Świebodzice realizowana była poprzez
porównanie przedstawionych wcześniej celów i założonych mierników z rzeczywistymi
informacjami na temat realizacji poszczególnych zadań środowiskowych.
Na podstawie analizy stopnia realizacji założonych celów Programu Ochrony Środowiska Gminy
Świebodzice należy stwierdzić że:
- znaczna ilość postawionych celów znalazła odzwierciedlenie w postaci zrealizowanych lub
będących w trakcie realizacji zadań,
- stopień realizacji podjętych zadań był wysoki, podjęte do realizacji zadania kończyły się
wykonaniem harmonogramu rzeczowego i finansowego w całości,
- zwraca uwagę wysoki udział zadań w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa
i promowania walorów przyrodniczych gminy,
- wysoki jest udział gminy w zakresie ochrony przyrody. Prowadzone są intensywne akcje
zmierzające do zachowania naturalnej bioróżnorodności ekosystemów wodnych i leśnych.
Poszczególne zadania zostały zrealizowane w stopniu wynikającym z dostępnych i poniesionych
nakładów na ochronę środowiska w Mieście. Należy podkreślić fakt nie pogorszenia się stanu
środowiska w Świebodzicach w okresie od 2004 do 2007 roku.

6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY ŚWIEBODZICE NA LATA 2009-2012
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2016
Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowym programie jest zasada zrównoważonego rozwoju
w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału gminy (zasobów
środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).
Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia
i zagrożenia przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie
zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej
i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości miasta w perspektywie kilkunastu lat
i umożliwia aktywizację społeczeństwa miasta, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na
realizację działań rozwojowych.
Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska powinny posłużyć do tworzenia
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności
na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego
poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony
rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów
środowiska naturalnego na terenie gminy.
6.1. Cele ekologiczne
Kompleksowość zagadnień ochrony środowiska, a także zakres przeobrażeń na terenie gminy
wymusiła wyznaczenie celów średniookresowych i priorytetowych, a także przyjęcie zadań
z zakresu wielu sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych
zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na
terenie miasta.
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych
komponentów środowiska na terenie gminy Świebodzice, uwarunkowania zewnętrzne
(obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy Świebodzice na lata 20092012 z perspektywą 2013-2016 przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów
organizacyjnych i środowiskowych.
6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym
-

wymiar zadania przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),
konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych
zabezpieczenia środków na realizację lub możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych
środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych),
efektywność ekologiczna przedsięwzięcia,
znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej,
spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju
gospodarczego gminy.

6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym
-

-

możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń środowiska i zdrowia
ludzi,
zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze
Strategii rozwoju województwa dolnośląskiego,
zgodność z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w “Polityce Ekologicznej
Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2011-2014” i „Programie
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego,
zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,
skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem
wymaganym przez prawo,

-

skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego
osiągnięcia),
wieloaspektowość efektów ekologicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego
osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska),
w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodność proponowanych
zadań z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe
traktowanie tworzenia systemów, działań w zakresie zbiórki i transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.

6.1.3. Cele ekologiczne dla Miasta Świebodzice.
Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele dla Miasta Świebodzice
z zakresu ochrony środowiska:
- środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego,
- wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem oraz podniesienie świadomości
ekologicznej społeczeństwa,
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
- zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii.

7. ŚRODOWISKO DLA ZDROWIA – DALSZA POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.
7.1. Identyfikacja środowiskowych zagrożeń zdrowia, zahamowanie ich narastania oraz
minimalizacja powodowanych przez nie skutków.
Stan wyjściowy
Jakość środowiska w znacznym stopniu wpływa na stan zdrowia. Wg raportu WHO około 25 %
zgonów i chorób w skali globalnej jest wynikiem negatywnego oddziaływania środowiskowego.
Zanieczyszczenie środowiska ma swój udział w rozwoju aż 80 % chorób, pośrednio wpływa też na
ogólny stan zdrowia fizycznego i psychicznego poprzez ograniczenie człowiekowi dostępu do
zasobów środowiskowych a co za tym idzie ograniczenie możliwości wypoczynku i wrażeń
estetycznych.
Dlatego też program ochrony środowiska powinien ujmować zjawiska globalne i długofalowe,
wpływające zarówno na zdrowie fizyczne jak i na komfort psychiczny człowieka. Do największych
problemów mających wpływ na stan zdrowia ludzi należą:
- jakość wody przeznaczonej do spożycia,
- zanieczyszczenie wód gruntowych,
- zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego,
- emisja hałasu.
Główne kierunki działań na rzecz środowiska i zdrowia zostały określone w przyjętym przez Radę
Ministrów Wieloletnim Programie „Środowisko a zdrowie”.
7.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Zahamowanie powstawania środowiskowych zagrożeń zdrowia
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wzmożenie monitoringu jakości wody do spożycia przez ludzi
szczególnie w odniesieniu do zawartości w wodzie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz
metali ciężkich
wzmocnienie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze
szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz
substancje chemiczne niebezpieczne
promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka
chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich
powstawania

Jednostka
odpowiedzialna
WIOŚ Wrocław

WIOŚ Wrocław,
Sanepid
Organizacje
pozarządowe

7.2. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych
Stan wyjściowy - wody powierzchniowe:
Ukształtowanie obszaru Świebodzic, a także położenie w układzie sąsiadujących jednostek
stwarzają sytuację, w której stan czystości wód powierzchniowych gminy uzależniony jest od
gospodarki wodno-ściekowej prowadzonej na jej obszarze. Rzeki płynące przez teren miasta
Świebodzice należą do zlewni rzeki Bystrzycy, a poprzez nią do dorzecza Odry.

Rzeki przepływające przez teren gminy Świebodzice:
• Dorzecze Strzegomki – obejmuje swoją prawą częścią obszaru Świebodzic, stanowi
lewobrzeżny dopływ Bystrzycy,
• Rzeka Pełcznica – największy dopływ Strzegomki, jej źródła znajdują się w Górach
Wałbrzyskich (na wysokości ok. 450 m n.p.m.),
• Czarnucha – mniejszy dopływ Strzegomki (na wysokości ok. 270 m n.p.m.),
• Rzeczka Cienia - płynie równolegle do Pełcznicy, wpływa do niej już poza granicami miasta
jako jej lewobrzeżny dopływ,
• Olszański Potok z Grabnikiem - zasilają prawobrzeżny dopływ Strzegomki - Czarnuchę.
Potoki zasilające rzekę Pełcznicę :
• Lubiechowski Potok (Lubiechowska Woda) – największy potok zasilający rzekę Pełcznicę,
• Mokrzeszowski Potok,
• lewobrzeżny Szczawnik z Zimnikiem.
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.
Poziom wód gruntowych w utworach czwartorzędowych występuje na głębokości od 0,5 do 3,9 m
poniżej powierzchni terenu. Wahania poziomu wód gruntowych uzależnione są głównie od
natężenia opadów atmosferycznych.
Zbiorniki wodne występujące na terenie gminy:
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".
Stan wód powierzchniowych
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa dolnośląskiego, jak
również w gminie Świebodzice przeprowadza WIOŚ we Wrocławiu.
Badania rzek województwa dolnośląskiego w 2007 roku przeprowadzono na podstawie „Programu
Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata 2007–2009” w 19
punktach pomiarowych na dużych rzekach województwa (w tym 2 punkty pomiarowo-kontrolne
leżące na terenie województwa lubuskiego).
W 2007 roku na terenie gminy Świebodzice WIOŚ prowadził badania w następujących punktach
pomiarowych: rzeka Pełcznica, rzeka Strzegomka, rzeka Bystrzyca, potok Czarnucha.
Na terenie Świebodzic w 2007r. przeprowadzony został monitoring wód powierzchniowych
w ramach regionalnego monitoringu powierzchniowych wód płynących, w trzech przekrojach
pomiarowych ppk rzeki Pełcznicy.
Przy uwzględnieniu kategorii jakości wody scharakteryzowano podział wód na pięć klas jakości:
•
•
•
•
•

klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V

– wody o bardzo dobrej jakości
– wody dobrej jakości
– wody zadawalającej jakości
– wody niezadawalającej jakości
– wody złej jakości

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu poniższa tabela
przedstawia zakres badań wód powierzchniowych:
Tabela 10. Zakres badań jakości wód powierzchniowych.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Wskaźniki jakości
wody

Jednostka

Wskaźniki fizyczne
o
Temperatura wody
C
Zawiesiny ogólne
mg/l
Odczyn
pH
Barwa
Pt/l
Wskaźniki tlenowe
Tlen rozpuszczony
mg O2/l
BZT5
mg O2/l
ChZT – Mn
mg O2/l
ChZT – Cr
mg O2/l
Wskaźniki biogenne
Amoniak
mg NH4/l
Azot Kjeldahla
mg N/l
Azotany
mg NO3/l
Azotyny
mg NO2/l
Azot ogólny
mg N/l
Fosforany
mg PO4/l
Fosfor ogólny
mg P/l
Wskaźniki zasolenia
(dla Odry, Bierawki i Kłodnicy)
Przewodność w 20 0C
μS/cm
Substancje
mg/l
rozpuszczone
Zasadowość ogólna
mg CaCO3/l
Siarczany
mg SO4/l
Chlorki
mg Cl/l
Wapń
mg Ca/l
Magnez
mg Mg/l
Chlorofil „a”
μg/l
Wskaźniki mikrobiologiczne
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml
typu kałowego

W zakresie monitoringu

Operacyjnego

Regionalnego
-

Operacyjnego

Regionalnego
-

Operacyjnego

Regionalnego

Operacyjnego

Regionalnego
-

Operacyjnego

Regionalnego

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim, WIOŚ Opole, 2007 r.

Wody gminy Świebodzice wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem jakości (od wód
czystych pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym do wód zanieczyszczonych
- zwłaszcza bakteriologicznie).
Tabela 11. Ocena wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007r.
Nazwa rzeki - przekrój

km

Klasa

Wskaźniki które zadecydowały o klasie wód

Pełcznica, ujście do
Strzegomki

0,2

IV

BZT5, azotu Kieldahla, przewodności i substancji
rozpuszczonych, stężenia związków biogennych

Pełcznica, poniżej
oczyszczalni Ciernie

10

IV

BZT5, azotu Kieldahla, przewodności i substancji
rozpuszczonych, stężenia związków biogennych

Pełcznica, poniżej
Wałbrzycha

24,1

V

BZT5, azotu Kieldahla, przewodności i substancji
rozpuszczonych

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim 2007r., WIOŚ Wrocław.

Pełcznica należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek. W pierwszym badanym przekroju
pomiarowo-kontrolnym poziom V klasy przekroczyły wartości BZT5, azotu Kieldahla, przewodności

i substancji rozpuszczonych. Spowodowane jest to zarówno dopływem nieoczyszczonych ścieków
jak i odprowadzaniem do Pełcznicy zasolonych wód dołowych z odwadniania kopalń. W kolejnym
przekroju pomiarowo-kontrolnym oprócz wymienionych wcześniej parametrów poziom IV klasy
przekrają również stężenia związków biogennych. Na tym odcinku do Pełcznicy odprowadzane są
ścieki z oczyszczalni w Cierniach. Ten stan utrzymuje się aż do ujścia do Strzegomki.
Wpływ na zanieczyszczenie związkami biogennymi ma przede wszystkim stan gospodarki wodno
– ściekowej w zlewni rzek.
Porównanie wyników oceny do roku 2006 wykazało, że jakość wód Dolnego Śląska utrzymuje się
na zbliżonym do poprzednich lat poziomie. Nadal czynnikami mającymi największy wpływ na
jakość wód są nadmierne stężenia związków fosforu i azotu oraz stan bakteriologiczny wód.
Parametrami decydującymi były: stan bakteriologiczny, barwa i zawartość tlenu rozpuszczonego.
O jakości wód w województwie w roku 2007 tak jak w latach poprzednich decydowały ścieki
komunalne, ścieki przemysłowe, w tym wody dołowe z kopalń węgla kamiennego i rud metali,
a także ścieki z terenów rolniczych. Problemem wojewódzkim są w dalszym ciągu nieoczyszczone
ścieki komunalne. Zanieczyszczenia pochodzące z tego źródła, powodują w rzekach deficyty
tlenowe, podwyższoną zawartość związków organicznych, biogennych, zasolenia oraz decydowały
o zanieczyszczeniach bakteriologicznych.
Pełcznica należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek. W pierwszym badanym przekroju
pomiarowo-kontrolnym poziom V klasy przekroczyły wartości BZT5, azotu Kieldahla, przewodności
i substancji rozpuszczonych. Spowodowane jest to zarówno dopływem nieoczyszczonych ścieków
jak i odprowadzaniem do Pełcznicy zasolonych wód dołowych z odwadniania kopalń. W kolejnym
przekroju pomiarowo-kontrolnym oprócz wymienionych wcześniej parametrów poziom IV klasy
przekrają również stężenia związków biogennych. Na tym odcinku do Pełcznicy odprowadzane są
ścieki z oczyszczalni w Cierniach. Ten stan utrzymuje się aż do ujścia do Strzegomki.
W ramach monitoringu operacyjnego badaniami objęto rzekę Strzegomkę w punktach pomiarowokontrolnych: potok Czarnucha w przekroju ujściowym i Pełcznicę. W rzece Strzegomce
w przekrojach zlokalizowanych powyżej ujścia Pełcznicy zdecydowana większość badanych
parametrów nie przekraczała poziomu klasy IV. Powyżej tej granicy mieściły się stężenia
maksymalne azotanów i azotynów. W przekroju ujściowym w IV klasie jakości znalazły się wartości
miarodajne substancji rozpuszczonych i fosforanów. Miarodajne stężenia pozostałych wskaźników,
aczkolwiek uległy zwiększeniu, nie przekroczyły poziomu IV klasy jakości. Wzrost wartości tych
wskaźników, zwłaszcza substancji rozpuszczonych i przewodności, spowodowany był przez
zanieczyszczenia wnoszone przez rzekę Pełcznicę.
Mimo widocznego i znaczącego obniżenia się poziomu zanieczyszczeń w porównaniu do lat
dziewięćdziesiątych w dalszym ciągu w Bystrzycy pojawiają się wysokie wartości związków
biogennych. W obu badanych punktach woda charakteryzowała się IV klasą jakości. W punkcie
ujściowym zobrazowany jest wpływ wszystkich zanieczyszczeń odprowadzanych zarówno do
Bystrzycy jak i jej dopływów, szczególnie do rzeki Strzegomki. Dla większości wskaźników
obserwuje się powolny ale wyraźny trend obniżania się ich wartości w ostatnich latach.
Potok Czarnucha był znacznie zanieczyszczony. Jego wody były słabo natlenione, zawartość tlenu
rozpuszczonego była niska i odpowiadała V klasie. Ilość związków organicznych właściwa była III
klasie jakości. Wysoki był poziom fosforanów charakterystyczny dla V klasy, zawartość azotanów
i azotynów odpowiadała IV klasie, a większość pozostałych związków biogennych mieściła się
w granicach III klasy. Wskaźniki zasolenia odpowiadały II-III klasie jakości.
Stan wyjściowy - wody podziemne:
Do monitoringu wód podziemnych województwa dolnośląskiego na 2007 rok w ramach
monitoringu diagnostycznego wytypowano punkty pomiarowe, które obejmują:
• nowe punkty pomiarowe ujmujące płytko występujące poziomy wodonośne, słabo
izolowane od powierzchni terenu,

• punkty pomiarowe zlokalizowane na obszarze głównych zbiorników wód podziemnych
i użytkowych poziomów wodonośnych do tej pory nie opomiarowanych.
Monitoring diagnostyczny wód podziemnych województwa dolnośląskiego w 2007 roku
realizowany był w 63 punktach kontrolno pomiarowych.
W 2007 r. monitoring operacyjny wód reprezentujących słaby stan chemiczny realizowany był
w 10 ppk, które w 2004 roku zaklasyfikowane zostały do wód reprezentujących słaby stan
chemiczny - klasa IV i V. Punkty te były badane dwa razy w roku.
Zakres badań był ograniczony do wskaźników w których stwierdzono przekroczenie
dopuszczalnych norm.
W okolicach gminy Świebodzice zalegają się cztery Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP:
317, 318, 319, 342 i 343. Charakterystykę zbiorników przedstawiono poniżej w tabeli:
Tabela 12. Charakterystyka zbiorników wód podziemnych w okolicach Świebodzic.
Nr
Pow. w
Średnia
Lp.
Nazwa zbiornika
Środowisko
2
GZWP
km
głęb. w m.
Niecka
szczelinowo 1000
100-200
1.
317
zewnątrzsudecka
porowe
Bolesławiec
2.
318
Zbiornik Słup Legnica
porowe
70
15
Subzbiornik Prochowice
3.
319
porowe
326
65
Środa Śląska
Niecka
szczelinowo 65
180
4.
342
wewnątrzsudecka
porowe
Krzeszów
5.
343
Dolina Bobru Marciszów
porowe
60
30

Zasoby w
tys. m3/dobę
80
15
25
10
50

Źródło: Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego.

Wody gruntowe gminy Świebodzice osiągają poziom od 0,5 do 3,9 m, zależny przede wszystkim
od intensywności opadów atmosferycznych.
Zbiorniki wodne znajdujące się na terenie powiatu świdnickiego:
•
•

Zimnik - duży zbiornik wodny, powstały w miejsce dwóch mniejszych zbiorników
poniemieckich,
zbiornik wodny w Dobromierzu na rzece Strzegomce, zaopatrujący w wodę miejscowości:
Świebodzice, Żarów, Jaworzynę Śląską i Świdnicę.

Jakość wód podziemnych
Przy zastosowaniu pięciostopniowej klasyfikacji wód podziemnych w latach 2005 – 2006
Dolnośląski WIOŚ oraz Państwowy Instytut Geologiczny przeprowadzały badania dla punktów
pomiarowych zbiorników wód podziemnych GZWP.

Rysunek 6. Główne zbiorniki wód podziemnych w okolicach gminy Świebodzice.

Zbiorniki czwartorzędowe GZWP Zbiornik Słup-Legnica (GZWP 318), Dolina Bobru (Marciszów)
(GZWP 343) których wody monitorowane w 2007 r. badane były w 41 punktach kontrolnopomiarowych. Do oceny piętra czwartorzędowego włączono również punkty pomiarowe ujmujące
dwa poziomy wodonośne tj. czwartorzędowo-trzeciorzędowe i czwartorzędowo-kredowe.
W badanych punktach tego poziomu stwierdzono:
1. Bardzo dobrą jakość wód (klasa I) - 2%
2. Dobrą jakość wód (klasa II) - 29%
3. Zadawalającą jakość wód (klasa III) - 49%
4. Nie zadawalającą jakość wód (klasa IV) - 20%
5. Złą jakość wód (klasa V) - 0%
Wskaźniki decydujące o jakości wody (w klasie IV i V) to: żelazo, mangan, amoniak, azotany,
azotyny, fosforany, siarczany, potas oraz wodorowęglany i odczyn.
Zbiornik trzeciorzędowy GZWP Subzbiornik Prochowice - Środa Śląska (GZWP 319), którego
monitorowanie w 2007 r. obejmowało 8 punktów kontrolno-pomiarowych. Do oceny piętra
trzeciorzędowego włączono również punkty pomiarowe ujmujące dwa poziomy wodonośne tj.
trzeciorzędowo-triasowe.
W badanych punktach tego poziomu stwierdzono:
1. Dobrą jakość wód (klasa II) - 12,5%
2. Zadawalającą jakość wód (klasa III) - 37,5%
3. Nie zadawalającą jakość wód (klasa IV) - 50%
Wskaźniki decydujące o jakości wody (w klasie IV i V) to: azotyny, amoniak, żelazo, mangan,
wodorowęglany i odczyn.
Zbiorniki piętra wodonośnego kredy: Niecka zewnątrznosudecka Bolesławiec (GZWP 317) i Niecka
wewnętrznosudecka Krzeszów (GZWP 342) było monitorowane w 2007 r., monitoring obejmował
6 punktów kontrolno-pomiarowych, w którym stwierdzono wody klasy I, II i III.

W badanych punktach tego poziomu stwierdzono:
1. Bardzo dobrą jakość wód (klasa I) - 16,66%
2. Dobrą jakość wód (klasa II) - 16,66%
3. Zadawalającą jakość wód (klasa III) - 50%
4. Złą jakość wód (klasa V) - 16,66%
Wskaźniki decydujące jakości wody (w klasie IV i V) to: azotyny, odczyn i żelazo.
Nie były oznaczane punkty bezpośrednio z punktów pomiarowych na terenie gminy Świebodzice.
Biorąc pod uwagę brak pomiarów wykonywanych na terenie gminy Świebodzice (najbliższe punkty
pomiarowe znajdują się w sąsiednich gminach) oraz ogólny stan wód w województwie można
z dużym prawdopodobieństwem określić, że średni stan wód podziemnych w gminie Świebodzice
odpowiada przynajmniej średniemu stanowi wód w województwie dolnośląskim.
Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa,
stanowiąc wynik nieprawidłowości w gospodarce ściekami. Wody opadowe spływając po
zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ
substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia
obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin,
składowanie odpadów).
Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe
prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne
ilości materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do
potoków lub infiltrować do wód podziemnych).
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania,
jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych
użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.
Nie sposób nie wspomnieć o powodziach, które z racji górskiego charakteru Pełcznicy, są
gwałtowne i niszczycielskie. Najbardziej narażone na pogorszenie jakości są wody
powierzchniowe w rzekach szczególnie po obfitych i gwałtownych deszczach. Podobna sytuacja
ma miejsce w przypadku niewielkich zbiorników wód stojących, przeważnie otoczonych terenami
rolniczymi. Z terenów rolniczych wraz z opadami spływają nawozy sztuczne i gleba. Zjawisko to
odpowiada za przyspieszenie procesu eutrofizacji, który obejmuje zespół niekorzystnych objawów
związanych z przeżyźnieniem zbiornika wodnego, a w konsekwencji znaczne zaburzenia
procesów samooczyszczania wód powierzchniowych.
Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich, powoduje również degradację wód
powierzchniowych. Wody te nierzadko stają się odbiornikiem nieoczyszczonych, bogatych
w związki fosforu i azotu oraz materię organiczną, ścieków bytowo-gospodarczych.
W konsekwencji tego następuje gwałtowny rozwój fitoplanktonu (np. rozwój sinic) i roślin
naczyniowych, który powoduje stopniową degradację zbiornika. Problem ten dotyczy nie tylko wód
wykorzystywanych do rekreacji oraz wypoczynku, ale szczególnie wód powierzchniowych
ujmowanych do celów wodociągowych.
Zagrożeniem dla wód może być:
o brak kompletnej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
o źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz
niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych,
o "dzikie wysypiska".
Ścieki komunalne i przemysłowe
Obserwowany od kilku lat znaczny spadek zużycia wody i przyczyniające się do tego zjawiska
m.in. stosowanie obiegów zamkniętych w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej

wodochłonne, upadek wielu gałęzi przemysłu, ale również bardziej racjonalne gospodarowanie
woda, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych,
wpływa na ilość
odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno komunalnych jak i przemysłowych.
Podobnie jak zużycie wody – ilość ścieków systematycznie obniża się, przy czym spadek ten
szczególnie dotyczy użytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio
z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie). Zmienia się również
wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych. O ile w latach
poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno
komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do
eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł
obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie
objętych jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól
uprawnych przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki
nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.
Prowadzone są działania zmierzające do racjonalizacji zużycia wody, zarówno na cele
produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez zastosowane instrumenty prawno ekonomiczne (opłaty, kary i skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat
zwiększyło zainteresowanie użytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych rozwiązań
technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej marnotrawstwa. Racjonalizacji zużycia
wody sprzyja również upowszechnienie pomiaru jej zużycia oraz wprowadzenie zamkniętych
obiegów wody.
Stan infrastruktury wodno-ściekowej gminy Świebodzice uległ znacznej poprawie. Większą część
odbiorców wody w gminie stanowią gospodarstwa domowe oraz drobni odbiorcy przemysłowi.
7.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osiągnięcie
dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym jak i ilościowym. Oznacza to, że
wody powierzchniowe powinny pozostawać w stanie ukształtowanym przez przyrodę
i jednocześnie, na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, być przydatne do:
- wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodę do picia,
- celów kąpielowych,
- bytowania ryb, spełniając także odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
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
wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków
w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
budowa sieci kanalizacyjnej
wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy Świebodzice
remont i przebudowa sieci wodociągowej na terenie miasta

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Powiat, WIOŚ
Wrocław, Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
WIOŚ Wrocław, Gminy,
Organizacje
pozarządowe, ARiMR
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice

Rodzaj zadania
dotacje do budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
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
budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt
obornikowych w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę i chów
zwierząt
rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych i
jej dostosowanie do wymagań wspólnotowych
wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie
i eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do
środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego

Jednostka
odpowiedzialna
Powiat, WIOŚ Wrocław
Podmioty gospodarcze,
Mieszkańcy gminy
WIOŚ Wrocław
Podmioty gospodarcze

7.2.2 Cel priorytetowy (2009-2012)
Wyposażenie w zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej i oczyszczanie ścieków z
podwyższonym usuwaniem biogenów wszystkich aglomeracji o wielkości do 2 000 RLM.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla aglomeracji o
RLM od 2 000 do 15 000
rozbudowa kanalizacji Świebodzic

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Wodociągi
Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Wodociągi
Świebodzice

7.3. Zanieczyszczenie powietrza
Stan wyjściowy
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych,
jak i działalności człowieka.
Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze atmosferyczne byłoby
całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W skali kraju największym wytwórcą zanieczyszczeń
powietrza jest sektor energetyczny, z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł
cementowo - wapienniczy i chemiczny.
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal niepokojący pozostaje wysoki
poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”. Niska emisja
zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych kotłowni węglowych
i indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a wiec o złej

charakterystyce i niskich parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do
oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji w globalnej emisji
zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia jest istotny, głównie ze względu na
lokalizacje tych źródeł oraz warunki wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem
spalania węgla, zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach
z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu należącego do grupy węglowodorów
aromatycznych.
Znacznym problemem, szczególnie w dużych miastach, jest również emisja ze środków transportu.
W dużych ośrodkach przemysłowych udział zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny
z zanieczyszczeniami pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Biorąc pod
uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok poziom emisji ze źródeł
mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł stacjonarnych.
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:
• zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które wpływają
na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) i tlenki azotu
(Nox). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne za globalne
ocielenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też procesami naturalnymi;
• zanieczyszczenia pyłowe:
pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły
radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych,
pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę,
drewno, bawełnę, glinokrzemiany;
pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie
związki żelaza, węgla, gipsu, wapienia.
W strukturze emisji zanieczyszczeń do powietrza zdecydowanie przeważa emisja gazów nad
emisją pyłów, przy czym w powiecie proporcja ta jest nieco inna, niż w skali kraju czy
województwa.
Monitoring
W województwie dolnośląskim system monitorowania jakości powietrza zmieniał się na
przestrzeni ostatnich lat. Obecnie prowadzony jest przez następujące instytucje:
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
• Delegaturę WIOŚ w Jeleniej Górze,
• Delegaturę WIOŚ w Legnicy,
• Delegaturę WIOŚ w Wałbrzychu,
• Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we Wrocławiu,
• Elektrownię „Turów” S.A. w Bogatyni,
• KGHM „Polska Miedź” S.A.,
• Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce.
Ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych strefach województwa
dolnośląskiego sporządzono w oparciu o:
• wyniki pomiarów prowadzonych w stałych stacjach pomiarowych,
• wyniki pomiarów prowadzonych za pomocą metody pasywnej,
• wyniki pomiarów prowadzonych za pomocą stacji mobilnych,
• obiektywne metody szacowania na podstawie informacji o emisji zanieczyszczeń.
Sieć pomiarowa stacji stałych zlokalizowanych na obszarze Dolnego Śląska bazuje na
automatycznych i manualnych metodach oznaczania stężeń zanieczyszczeń. Pomiary w stacjach
stałych wykonywane są w sposób ciągły, prowadzenie badań w kolejnych latach daje możliwość
obserwowania zmian jakości powietrza w wieloleciu. Uzupełnieniem ciągłych pomiarów
wykonywanych w stałych punktach pomiarowych są automatyczne stacje mobilne, dzięki którym
możliwe jest określenie poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefach, w których nie ma stacji

stałych. Dodatkowo, w 2007 r. kontynuowano wskaźnikowe badania poziomu zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki i dwutlenkiem azotu, prowadzone za pomocą metody pasywnej.
W ramach dostosowywania szeregu przepisów do standardów unijnych w 2002 roku weszły
w życie istotne akty prawne – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska wraz z kolejnymi
rozporządzeniami – rzutujące na ocenę czystości powietrza.
W zakresie emisji art. 220 w/w Ustawy określa instalacje, w tym także energetyczne,
dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Dla
instalacji energetycznych kryterium decydującym jest rodzaj spalanego paliwa. Powstała w ten
sposób liczna grupa źródeł energetycznych, które wymknęły się procedurom decyzyjnym organów
administracyjnych. Do źródeł takich np. należą te, których łączna nominalna moc wynosi:
• do 5 MWt w przypadku spalania węgla kamiennego,
• do 10 MWt w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,
• do 15 MWt w przypadku spalania gazu.
Oprócz źródeł energetycznych art. 220 Ustawy wymienia szereg innych instalacji
o charakterze produkcyjnym i usługowym, np. lakiernie zużywające mniej niż 3 kg lakierów
wodnych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niż 1 Mg/dobę, punkty
gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 20.11.2001r
(Dz.U. nr 140, poz. 1585) określono rodzaje instalacji wymagające zgłoszenia do organów
ochrony środowiska w chwili rozpoczęcia działalności, to i tak aktualne przepisy prawa można
uznać za bardziej liberalne dla ochrony powietrza, niż obowiązujące przed 2001 rokiem.
W związku z tym cała grupa źródeł, w tym przede wszystkim energetycznych, pozostaje
niezidentyfikowana, a należą do niej m.in. źródła:
opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 0,5 MWt,
•
• opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy
do 1 MWt.
Źródła te wraz z wieloma o charakterze produkcyjnym powodują właśnie niską
i średnią emisję, w tym emisję energetyczną wywierającą decydujący wpływ na lokalne poziomy
imisji.
Zmieniły się także akty prawne w zakresie imisji. Rozporządzeniami Ministra Środowiska
z dnia 06.06.2002 (Dz. U. Nr 87, poz.796) wprowadzono nowe normy graniczne (górne
i dolne progi oszacowania), określono poziomy alarmowe oraz marginesy tolerancji dla
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, a także określono zasady oceny poziomów
substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87, poz. 798). Nowe przepisy wprowadziły inne okresy
uśredniania wartości stężeń, rozdzieliły wartości kryterialne dla SO2, NOx i O3 na dotyczące
ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony roślin i ekosystemów, a także zlikwidowały normę
średnioroczną dla SO2 w dziedzinie ochrony zdrowia ludzi.
Ze względu na ochronę zdrowia ludzi nie uległ zmianie poziom dopuszczalny średnioroczny dla
NO2, zaostrzono zaś kryterium w stosunku do pyłu zawieszonego zmniejszając normę do
40 μg/m3.
W gminie Świebodzice ponad 38% ludności zamieszkuje w zabudowie osiedlowej, ok. 52%
w zabudowie miejskiej, a tylko ok. 6% w zabudowie jednorodzinnej, poza tym ok. 4% to
mieszkańcy zabudowy wiejskiej.
Jakość powietrza
Ochrona środowiska i kształtowanie jego jakości zależy głównie od intensywności korzystania
z jego zasobów i ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. W trosce o powietrze,
gmina dąży do obniżania emisji zanieczyszczeń poprzez propagowanie paliw ekologicznych
i zgazyfikowanie całej gminy, oraz wymianę kotłowni węglowych na gazowe.
Oceny jakości powietrza i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych
nazywanych strefami, obejmujących obszar całego kraju. Gmina Świebodzice leżąc w powiecie
świdnickim wchodzi w zakres strefy dzierżoniowsko – świdnickiej PL.02.10.z.02 o powierzchni
1220 km2.

Na terenie Gminy Świebodzice monitoring powietrza przeprowadzany jest przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, który od roku 2005 prowadzi monitoring poprzez
automatyczną stację pomiarową zlokalizowaną w Świebodzicach. Stacja rejestruje stężenia SO2
i NO2,.
Pozostałe parametry mierzone są w skali powiatu.
Tabela 13. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowej w gminie Świebodzice.
Lokalizacja stacji
pomiarowej
Świebodzice, ul.
Krzywoustego

Właściciel
stacji
WIOŚ
Wrocław

Metoda poboru
prób
pasywna

Kompletność serii
pomiarowej
92%

Oznaczana
substancja
SO2, NO2

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim WIOŚ Wrocław, 2007 r

Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację stref w oparciu o następujące
założenia:
• klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; 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,

•

klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines
tolerancji; niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP.

Tabela 14. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2007.
Ochrona zdrowia
Strefa

Strefa dzierżoniowsko
- świdnicka

SO2 NO2 C6H6 CO PM10

A

A

A

A

C

Ochrona roślin

Pb

As

Cd

Ni B(a)P O3

A

A

A

A

A

C

SO2

NOx

O3

A

A

C

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim WIOŚ Wrocław, 2007 r.

Tabela 15. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2006.
Ochrona zdrowia
Strefa
Klasa ogólna
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3
strefy
Powiat
A
A
A
A
A
A A
A
świdnicki

Ochrona roślin
Klasa ogólna
SO2 NOx O3
strefy
A

A

A

A

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie dolnośląskim WIOŚ Wrocław, 2006 r.

Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2007 stwierdzono potrzebę
opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla 10 stref
województwa.
W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę dzierżoniowsko - świdnicką - dla
kryterium oceny zdrowia i ochrony roślin - dla większości parametrów - zakwalifikowano do klasy
A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; nie jest wymagane prowadzenie
działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Strefa dzierżoniowsko – świdnicka na podstawie pomiarów została zakwalifikowana do
opracowania POP jedynie ze względu na przekroczenia pyłu PM10.
W strefie dzierżoniowsko - świdnickiej niedotrzymany został również (analogicznie jak
w pozostałych strefach całego województwa) dopuszczalny poziom dla ozonu O3.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego
poziomu PM 10 oraz ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić
Program Ochrony Powietrza (POP) po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Starostę Świdnickiego.
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego,
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
7.3.1. Cel średniookresowy do 2016r
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Świebodzice oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni
upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii
prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
źródła energii
realizacja zadań wynikających z lokalnego programu rewitalizacji
wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie
wielkości emisji z transportu – wyprowadzenie ruchu komunikacyjnego z
centrum miasta
realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych obiektów oświatowych
promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz
technologii zwiększających efektywne wykorzystanie energii
i zmniejszających 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
szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań
dotyczących ochrony środowiska
wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł
komunalnych m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej
opałowy, biopaliwa
wprowadzanie scentralizowanych systemów grzewczych dla
ograniczania liczby źródeł niskiej emisji
prowadzenie monitoringu na terenie miasta Świebodzice

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Powiat, Zarządy dróg
Gmina Świebodzice,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Przedsiębiorstwa
komunikacyjne,
Zarządy dróg
Powiat, Gmina
Świebodzice
Powiat, Gmina
Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Podmioty gospodarcze
Gmina Świebodzice,
WIOŚ Wrocław

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
uchwalenie przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Programu
Ochrony Powietrza po zaopiniowaniu przez Starostę Świdnickiego oraz
jego realizacja
usprawnienie organizacji ruchu drogowego
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z
wymaganiami obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska
wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanych przedsięwzięć
zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych (przykładowo
biopaliwa)
sprzątanie dróg przez ich zarządców w szczególności systematyczne
sprzątanie na mokro dróg, chodników w miastach i miejscach
zagęszczonej zabudowy ze szczególną starannością po sezonie
zimowym, po ustąpieniu śniegów - przedsiębiorstwa komunalne
modernizacja ciepłowni lub łączenie systemów ciepłowniczych w celu
optymalizacji wykorzystania energii pierwotnej paliw
spełnienie wymagań prawnych przez zakłady w zakresie jakości
powietrza, spełnienie standardów emisyjnych z instalacji, wymaganych
przepisami prawa
wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania
gazów i pyłów do powietrza oraz przekazywanie odpowiednim organom
w formie ustalonej prawem
prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w
zakresie gospodarowania odpadami – dążenie do likwidacji problemu
spalania odpadów poza spalarniami i współspalarniami odpadów oraz
prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w zakresie
ochrony środowiska
prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i inspekcji
ochrony środowiska w związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez
społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz
emisji uciążliwych zapachów

Jednostka
odpowiedzialna
Marszałek, Starosta

Przedsiębiorstwa
komunikacyjne
Powiat
Powiat
Podmioty gospodarcze
Zarząd Dróg
Powiatowych
Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze
WIOŚ Opole

WIOŚ Opole

7.4. Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012
z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.

7.5. Oddziaływanie hałasu
Stan wyjściowy:
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach
w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją gminy.
Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników
wpływających ujemnie na samopoczucie i środowisko.
Hałasem nazywa się każdy dźwięk, który w danych warunkach jest określony jako szkodliwy,
uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest

więc bardzo subiektywne i zależy od wrażliwości słuchowej poszczególnych jednostek. Zespół
zjawisk akustycznych zachodzących w środowisku, określony za pomocą parametrów
akustycznych czasu i przestrzeni nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska
zewnętrznego. Uciążliwość hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego
częstotliwości i czasu trwania.
Podstawę prawną działań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem stanowi przede
wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Artykuł 112
stwierdza:
“Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez:
• utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
• zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, a gdy nie jest on
dotrzymany zapobieganie jego powstawaniu lub przenikaniu do środowiska”.
Dodatkowo uwzględnić należy rozwiązania zgodne z wymaganiami ochrony środowiska zawarte
w projektach budowlanych obiektów lokalizowanych w pobliżu tras komunikacyjnych w ramach
tzw. charakterystyki ekologicznej obiektu (według zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku).
Pozostałe ustalenia dotyczące hałasu i wibracji zawarte są w następujących aktach prawnych:
• Prawo o ruchu drogowym
• o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• o drogach publicznych
• o Inspekcji Ochrony Środowiska
• o zagospodarowaniu przestrzennym
• Prawo budowlane
• o autostradach płatnych
oraz odpowiednich przepisów wykonawczych i normach.
Wartości progowe poziomów hałasu określa rozporządzanie MŚ z dnia 9 stycznia 2002r. (Dz.U.
Nr 8, poz. 81). Wartości progowe poziomów hałasu wyrażone są za pomocą równoważonego
poziomu hałasu i odnoszą się odrębnie dla dróg i linii kolejowych, odrębnie dla pozostałych
obiektów i grup źródeł hałasu, a także startów, lądowań i przelotów statków powietrznych,
ustalając wartości dla pory dziennej i nocnej.
Inny ważny zapis dotyczy oceny stanu akustycznego środowiska, którą to ocenę dokonuje się
obowiązkowo dla: aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz terenów poza
aglomeracjami, na których eksploatacja obiektów (drogi, linii kolejowej, lotniska) może
powodować przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu. Obowiązek sporządzenia mapy
akustycznej spoczywa na staroście powiatu świdnickiego z jednoczesnym uwzględnieniem
informacji wynikających z map akustycznych sporządzonych przez zarządzających obiektami
mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy,
wymagane jest pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska. W przypadku przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, tramwajowych,
lotnisk oraz portów zarządzający tymi obiektami zobowiązany jest do wykonywania pomiarów
i sporządzania map akustycznych terenów na których występują przekroczenia i zastosowania
odpowiednich zabezpieczeń akustycznych. Mapy akustyczne należy aktualizować co 5 lat.
W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej uwzględnione zostały również uwarunkowania
zawarte w prawie wspólnotowym. Zagadnienia związane z hałasem podzielone zostały na cztery
kategorie:
• emisje hałasu z pojazdów silnikowych: Dyrektywy 78/1015/EWG (motocykle) i 96/20/WE
(pojazdy silnikowe) wprowadzające limity poziomu natężenia dźwięku,

• emisje hałasu ze sprzętu domowego: Dyrektywa ramowa 86/594/EWG,
• emisje hałasu z samolotów: Dyrektywy 80/51/EWG (samoloty ponaddźwiękowe),
89/629/EWG (samoloty odrzutowe), 92/14/EWG (ograniczenie eksploatacji samolotów),
• sprzęt i maszyny budowlane: Dyrektywa ramowa 84/532/EWG (dopuszczalne poziomy mocy
akustycznej) oraz siedem dyrektyw “córek”: 84/533/EWG (sprężarki), 84/534/EWG (żurawie
wieżowe), 84/535/EWG (generatory prądu), 85/537/EWG (kruszarki betonu), 85/538/EWG
(kosiarki do trawy), 86/662/EWG (koparki hydrauliczne).
Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:
• hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych
i usługowych,
• hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego
i lotniczego,
• hałas komunalny występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych
i w obiektach użyteczności publicznej.
Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ.
Hałas przemysłowy w Świebodzicach stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od
parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal
przemysłowych hałas sięga poziomu 80 – 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od
50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Świebodzice nie jest
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i krawieckie.
Przeprowadzone badania wybranych zakładów przemysłowych na terenie Świebodzic wykazały
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu dla dwóch z nich. Do najbardziej uciążliwych
należą głównie duże zakłady produkcyjne. Uciążliwość powodują głównie instalacje wentylacyjno –
klimatyzacyjne oraz instalacje odpylające pracujące bez stosownych zabezpieczeń akustycznych.
Prowadzone bez dbałości o stan środowiska procesy technologiczne (głównie na zewnątrz
pomieszczeń) powodują zwykle znaczne pogorszenie klimatu akustycznego otoczenia.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie gminy Świebodzice kształtuje w znacznej mierze ruch
komunikacyjny,
•

hałas komunikacyjny drogowy:

Harmonijny rozwój transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym
danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko,
zwłaszcza gdy nie jest związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje
się, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.
Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim:
natężenie ruchu komunikacyjnego,

udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,
odległość zabudowy mieszkalnej od drogi,
prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),
typ i stan techniczny pojazdów,
nachylenie drogi,
stan nawierzchni oraz płynność ruchu.
Większość hałasów w środowisku (w tym hałas drogowy) charakteryzuje się zmiennymi poziomami
w czasie. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas
typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi
ośrodkami. Przebiegające przez teren gminy (będące źródłami hałasu drogowego) droga
wojewódzka oraz drogi powiatowe i gminne, dla których występuje nakładanie się ruchu
tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu
drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Na podstawie wyników pomiarów
intensywności ruchu na drogach krajowych wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych Krajowych i Autostrad największy ruch występuje na odcinkach:
• DK 35 Świebodzice – Świdnica, średni dobowy ruch SDR wynosi ok. 13 309 poj./dobę,
• DK 34 - średni dobowy ruch SDR wynosi 7 274 poj./dobę.
Najistotniejszą pod względem natężenia ruchu kategorią dróg są drogi krajowe (DK). Dolnośląski
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie przeprowadzał w 2008r. pomiarów
oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na terenie powiatu
świdnickiego.
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad Oddział we Wrocławiu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg przebiegających
przez teren miasta, SDR wykazuje znaczącą wartość. Głównym problemem Miasta Świebodzice
jest skoncentrowanie ruchu – tak tranzytowego, jak i wewnątrzmiejskiego – wzdłuż głównego ciągu
komunikacyjnego.
•

hałas komunikacyjny kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych. Hałas kolejowy na terenie gminy ulegał w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom.
Przechodząca przez teren gminy linia kolejowa jest drugorzędna, nie notuje się w związku z tym
powiązanej z nimi znaczącej uciążliwości akustycznej. W otoczeniu linii kolejowej nie były
wykonywane pomiary hałasu kolejowego.
Hałas osiedlowy i mieszkaniowy
Ponad 25% mieszkańców jest narażona na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący
w wyniku stosowania “oszczędnych” materiałów i konstrukcji budowlanych. Hałas wewnątrz
osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie śmieci, dostawy
do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się niejednokrotnie bardzo
uciążliwy hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodnokanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od
instalacji i urządzeń budynku może wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.
Wibracje
Źródła wibracji można podzielić na dwa główne rodzaje:
• wibracje pochodzące od narzędzi i urządzeń,
• wibracje przenoszone z podłoża, np. z drgających platform, podłóg, siedzeń w pojazdach
mechanicznych itp.
Szkodliwość wibracji zależy od wielkości natężenia źródła charakteru zmian, w czasie oraz
długotrwałości działania. Na wibracje narażony jest każdy człowiek zarówno w pracy jak i w życiu
codziennym. Wibracje i wstrząsy, podobnie jak hałas, przenoszone są przez wzbudzone do drgań

konstrukcje budynków mieszkalnych. Skutkiem oddziaływania wibracji na człowieka są zmiany
w układzie nerwowym, krążenia, narządach ruchu oraz układzie pokarmowym. Dlatego też
wibracje należy zmniejszać lub likwidować w miejscach ich powstawania m.in. poprzez zmiany
w konstrukcji aparatury i maszyn, stosowanie elastycznych podłoży (guma, korek), ekranów
tłumiących wibracje itp.
7.5.1. Cel średniookresowy do 2016
Ochrona mieszkańców Gminy Świebodzice przed hałasem zagrażającym zdrowiu lub
jakości życia
Kierunki działań
Zadania własne:
Rodzaj zadania
budowa ścieżek rowerowych
wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego
zmniejszanie szybkości ruchu
modernizacja nawierzchni dróg
budowa obwodnicy Oś. Piastowskiego
usprawnianie organizacji ruchu drogowego
przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in.
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości
hałasu

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Zarządy dróg
Gmina Świebodzice,
Zarządy dróg
Gmina Świebodzice,
Zarządy dróg
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Zarządy dróg
Gmina Świebodzice

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem
zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników
pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w formie
ustalonej prawem
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z
prowadzonego monitoringu przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, od zarządców dróg
publicznych z pomiarów emisji oraz zgłoszeń w związku z występującą
uciążliwością emisji hałasu
ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w
środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska
szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań
dotyczących ochrony środowiska

Jednostka
odpowiedzialna
Zarządy dróg, WIOŚ
Wrocław
Powiat
Powiat

Powiat, WIOŚ Wrocław
Powiat, Organizacje
pozarządowe

7.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Stan wyjściowy:
Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.

wynika

Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne
długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni
nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma.
Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na
organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi
na
sposób
oddziaływania
promieniowania
na
materię,
widmo
promieniowania
elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące:
• promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych,
jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia,
przemyśle, badaniach naukowych, naturalne procesy w środowisku naturalnym,
• promieniowanie niejonizujące występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia,
radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń
łączności, domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp. Z punktu widzenia ochrony
środowiska i zdrowia człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są
mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości
(FW).
Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na wszystkie organizmy żywe, dlatego też
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.
Ogólną sytuację radiacyjną w środowisku charakteryzują obecnie następujące wielkości
podstawowe:
• poziom promieniowania gamma, obrazujący zagrożenie zewnętrzne naturalnymi
i sztucznymi źródłami promieniowania jonizującego, istniejące w środowisku lub
wprowadzone przez człowieka,
• stężenia naturalnych i sztucznych izotopów promieniotwórczych w komponentach
środowiska,
a w konsekwencji w artykułach spożywczych, obrazujące narażenie wewnętrzne ludzi
w wyniku wchłonięcia izotopów drogą pokarmową.
Źródła promieniowania elektromagnetycznego:
Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska naturalnego, dociera
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla
ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych
i sztucznych.
W przyrodzie występuje prawie 80 radioizotopów ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych.
Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru.
Intensywność promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest
różna w różnych miejscach naszego globu.
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią
jądrową lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej
eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu).
Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce
medycznej, przemyśle, badaniach naukowych.
Promieniowanie niejonizujące.
W odniesieniu do Gminy Świebodzice źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są
anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe
wysokich napięć i stacje transformatorowe.
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). Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej
na tych poziomach
• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.
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 dla dwóch rodzajów terenów:
• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
• miejsc dostępnych dla ludności.
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził pomiary
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w 43 punktach pomiarowych na terenie
województwa dolnośląskiego w Głogowie, Jeleniej Górze, Lubinie i Świdnicy, biorąc pod uwagę
tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM. Po
przeprowadzeniu pomiarów w badanych punktach, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych
wartości natężenia pól elektromagnetycznych w żadnym z punktów.
Na terenie gminy Świebodzice w 2007 roku nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowego PEM.
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. Obecnie WIOŚ we Wrocławiu nie posiada
wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod
zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały
takich przekroczeń. Dotyczy to pomiarów prowadzonych w latach 2005, 2006 i 2007.
Źródła mikrofal
Źródłami mikrofal w mieście i gminie są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się na specjalnych masztach bądź wysokich kominach
i budynkach w następujących lokalizacjach (wg danych od operatorów oraz danych Urzędu
Wojewódzkiego).
Tabela 16. Urządzenia nadawczo–odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Świebodzic.
Lp. Operator Pasmo
Lokalizacja, adres
1
PLUS
GSM900
Świebodzice 40
2
PLUS
GSM900, 1800, UMTS
Świebodzice, Wałbrzyska 33
3
ERA
GSM 900
Świebodzice, Strzegomska 17
4
ORANGE GSM900, GSM1800, UMTS Świebodzice, Plac Dworcowy 2
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa
budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną
liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach,
w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu
łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia
człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw.

7.6.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Ochrona mieszkańców Gminy Świebodzice przed szkodliwym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania

Jednostka
odpowiedzialna
WIOŚ Wrocław

prowadzenie kontroli przez orany i inspekcje ochrony środowiska
w zakresie przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem
dotyczącym ochrony środowiska
WIOŚ Wrocław
prowadzenie polityki przestrzennej pozwalającej na ochronę ludzi przed
szkodliwymi polami elektromagnetycznymi, prowadzenie kontroli w
zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy,
prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisów
sanitarnych w celu ochrony przed polami elektromagnetycznymi
monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych emitowanych WIOŚ Wrocław
na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z
Marszałek
wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska
skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie Podmioty gospodarcze
emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości
modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych
WIOŚ Wrocław
wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania
Marszałek
planowanych przedsięwzięć
wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
Podmioty gospodarcze,
w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony WIOŚ Wrocław
środowiska

7.7. Poważne awarie
Stan wyjściowy:
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas
stosowanej – “nadzwyczajne zagrożenie środowiska” problematykę pod nazwą “poważne awarie”
wraz z odpowiednimi regulacjami.
Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio
art. 23 i 24 w/w ustawy:
• poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia
z opóźnieniem.
• poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.
Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami
zobowiązani są zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii,
jak i dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji. Zasady
zaliczania zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku określił
Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535).
W zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie

stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej uznaje się za zakład
o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.
Na terenie województwa dolnośląskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagrożeń
awariami przemysłowymi. Według stanu na 31.12.2005r. rejestr zakładów, potencjalnych
sprawców poważnych awarii liczył 79 zakładów, z czego 34 to zakłady zakwalifikowane do grupy
o dużym ryzyku (ZDR). Zakłady te przedłożyły właściwym organom dokumentację zapobiegania
poważnym awariom oraz raporty o bezpieczeństwie. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany
na terenie miasta Świebodzice.
Źródłem zagrożeń środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów
niebezpiecznych, w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzętu jezdnego. Z uwagi na konfliktowość przewożonych ładunków, trasy
przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla
mieszkańców i środowiska. Należy przyjąć, że występuje statystyczne prawdopodobieństwo
potencjalnego wystąpienia awarii komunikacyjnych, mogących zagrozić środowisku - obszarami
szczególnego są tereny miejskie zlokalizowane w pobliżu głównych, tranzytowych arterii
komunikacji drogowej.
Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu z działaniem
służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być
one zawarte w Powiatowym Planie Reagowania Kryzysowego.
7.7.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu
społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia
poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań
promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i
działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania
działań ratowniczych i naprawczych
monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem
spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji
opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom
opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia
poważnej awarii
utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia
poważnej awarii

Jednostka odpowiedzialna
Straż Pożarna
Organizacje pozarządowe
WIOŚ Wrocław
Straż Pożarna
Straż Pożarna
Straż Pożarna

8. WZMOCNIENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ PODNIESIENIE
ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ SPOŁECZEŃSTWA.
8.1. Zarządzanie środowiskowe
Stan wyjściowy:
Systemy Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) zapewniają włączenie środowiska i jego ochrony do
celów strategicznych firmy i przypisanie zagadnień do kompetencji jej zarządu. Systemy te są
dobrowolnym zobowiązaniem się organizacji w postaci przedsiębiorstwa, placówki sektora
finansów, szkolnictwa, zdrowia, jednostki administracji publicznej i innej do podejmowania działań
mających na celu zmniejszanie oddziaływań na środowisko, związanych z prowadzoną
działalnością. Posiadanie przez daną firmę prawidłowo funkcjonującego SZŚ gwarantuje, iż firma
ta działa zgodnie ze wszystkimi przepisami ochrony środowiska.
W ostatnim pięcioleciu nastąpił dynamiczny rozwój systemów zarządzania środowiskowego. Blisko
1 100 organizacji w Polsce posiada certyfikowane systemy zgodnie z normą PN - EN ISO 14001.
Od 2002 r. prowadzone były intensywne przygotowania do stworzenia możliwości rejestracji
polskich organizacji w systemie EMAS. Pierwszą krajową organizacją w tym systemie
zarejestrowano we wrześniu 2005 r.
8.1.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
wdrożenie systemu informowania społeczeństwa o stanie środowiska,
udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska
współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi
prowadzenie w formie elektronicznej publicznie dostępnych wykazów
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego
ochronie oraz ich udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej
zachęcanie organizacji do wzięcia udziału w programach szkoleniowoinformacyjnych dotyczących EMAS
.

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice

8.2. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Stan wyjściowy
W marcu 2007 roku Sejm uchwalił w ustawę o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, która
określa zasady odpowiedzialności za zanieczyszczenia. Ustawa dostosowuje polskie prawo do
dyrektywy unijnej z 2004 roku.
Zasada zakładająca, że zanieczyszczający środowisko płaci, jest stosowana w Polsce już od lat.
System opłat i kar za zanieczyszczenia i szkody w środowisku był wprowadzony w latach 80.
Działał skutecznie, ale nie był rozwiązaniem kompatybilnym z jednolitą polityką w tym zakresie
w Unii. Ustawa określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. Z powodu nie
wywiązywania się sprawców z tego obowiązku, instytucje publiczne ponoszą straty w wysokości
od 25 do 125 mln zł rocznie. Nowe prawo przewiduje, że osoby poszkodowane lub inne
zainteresowane strony (np. organizacje ekologiczne) będą mogły zgłaszać zaistniałe szkody do
organów ochrony środowiska. W przypadku, gdy nie będzie można rozpoznać sprawcy lub nie
będzie można wobec niego rozpocząć egzekucji, naprawą szkody zajmie się wojewoda. Na nim

ciąży również obowiązek podjęcia działań w przypadkach wystąpienia zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi albo pojawienia się nieodwracalnych szkód w środowisku. Jeśli zagrożenie zostanie
wywołane przez organizmy genetycznie zmodyfikowane, organem odpowiedzialnym będzie
minister środowiska.
Ustawa Prawo ochrony środowiska rozróżnia dwa rodzaje odpowiedzialności związanej
z występowaniem szkody w środowisku:
- odpowiedzialność administracyjna związana z egzekwowaniem administracyjnych,
- obowiązków ciążących na podmiotach korzystających ze środowiska,
- odpowiedzialność cywilnoprawna pozostająca w gestii sądów powszechnych.
Chociaż polskie podejście do kwestii odpowiedzialności sprawcy za szkody w środowisku jest
szersze od wspólnotowego, to w najbliższych latach polityką w tym zakresie kształtować będą
przepisy UE zawarte w Dyrektywie 2004/35/WE w sprawie odpowiedzialności za zapobieganie
i naprawę szkód w środowisku.
Do zadań Głównego Inspektora Ochrony Środowiska należeć będzie prowadzenie rejestru
zagrożeń i szkód w środowisku.
8.3. Edukacja ekologiczna społeczeństwa
Stan wyjściowy
Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Problem niedostatków w zakresie ochrony środowiska jest
widoczny nie tylko z punktu widzenia stosowanych przez przedsiębiorców technologii (a raczej ich
niestosowania, braku polityki segregacji odpadów, braku odpowiedniej ilości odpowiednich
jakościowo składowisk odpadów itp.), jak i wyrobienia w społeczeństwie, szacunku do otaczającej
przyrody. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego słowa znaczeniu, czyli proces
nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale o kształtowanie świadomości ekologicznej
w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek związek z ochroną środowiska.
Na terenie Gminy Świebodzice prowadzone były następujące działania:
- organizowano wycieczki dydaktyczne (zwiedzanie zbiornika wody pitnej w Dobromierzu
oraz składowiska stałych odpadów komunalnych w Starym Jaworowie),
- festyn ekologiczny (spektakl o tematyce ekologicznej i nagrody dla dzieci),
- zakupiono nagrody na konkursy, turnieje ekologiczne,
- organizację akcji „Sprzątanie świata” (zakup worków i rękawic oraz nagrody dla szkół
i przedszkoli).
8.3.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców Gminy Świebodzice.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Gmina Świebodzice
wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji Gmina Świebodzice
ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji
popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową czy też
włączanie się w akcję „Sprzątanie świata”
wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu Gmina Świebodzice
ponadgminnym
Rodzaj zadania

8.3.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.

Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie.
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu
środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
udział przedstawicieli Urzędu Miasta w szkoleniach z zakresu
publicznego dostępu do informacji o środowisku

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe

9. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE UŻYTKOWANIE
ZASOBÓW PRZYRODY
9.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
Stan wyjściowy – 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 gminy Świebodzice obejmują około 290 ha powierzchni (2,9 km2), należy pamiętać, że jest to
gmina miejska, wskaźnik zalesienia jest niski i wynosi 11%, pomimo położenia miasta w strefie
podgórskiej. 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.

9.1.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Zwiększanie lesistości gmin predysponowanych do zalesienia w „Krajowym Programie
Zwiększania Lesistości” poprzez zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej,
gruntów zdegradowanych i nieużytków
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących
własnością gminy
realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości
aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
renaturalizacja obszarów leśnych

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Powiat, , Nadleśnictwo,
Właściciele gruntów
Gmina Świebodzice,
Wojewoda, Marszałek,
Powiat, , Nadleśnictwo
Nadleśnictwo, Gmina
Świebodzice
Nadleśnictwo, Gmina
Świebodzice

inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy
rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego
zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i Nadleśnictwo,
terenów zdegradowanych i przekształconych
Świebodzice

Gmina

9.1.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Ochrona zasobów leśnych i poprawa ich stanu,
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu
podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale
zrównoważonej gospodarki leśnej

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
Nadleśnictwo

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
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)

Jednostka
odpowiedzialna
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo

Stan wyjściowy – dominujące w gminie 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.
Pomijając tereny silnie przekształcone, w obrębie których nie występują wartościowe
z przyrodniczego punktu widzenia ekosystemy, rozpoznano obszary cenne, charakteryzujące się
znacznym udziałem przedstawicieli rzadkich oraz ginących gatunków roślin i zwierząt. Wśród
naturalnych zespołów roślinnych, należałoby wymienić fragmenty dobrze zachowanych grądów,
spotykanych w różnych częściach gminy.
Cennymi przyrodniczo gatunkami na obszarze gminy 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.
Obszar „Książańskiego Parku Krajobrazowego” porastają: buk pospolity i klon pospolity oraz jesion
wyniosły. Osobliwość flory stanowi dąb szypułkowy (obwód 500 cm), a także liczący kilkaset lat cis
"Bolko" rosnący w dolinie Pełcznicy. Tutejszą florę charakteryzują również paprocie (9 gatunków),
mchy (ponad 70 gatunków) i porosty (54 gatunki). Duża liczba mchów i porostów w mieście to
niewątpliwie zasługa bliskości wąwozów Pełcznicy oraz Szczawnika, które pod względem ich
liczebności oraz zróżnicowania są prawdziwym ewenementem przyrodniczym. Napotykamy tu
również wiele gatunków roślin zielnych. Prawdziwą ozdobę miasta i jego okolicy tworzą liczne
rododendrony i azalie, a na zboczach wąwozów pojawiają się storczyki: podkolan biały i listeria
jajowata oraz lilia złotogłowa i wawrzynek wilcze łyko. Na obszarze parku możemy obserwować
piękne przełomy i doliny potoków Czyżynka, Szczawnik, Pełcznica, Lubiechowska Woda. Tworzą
one w niektórych miejscach skalne wąwozy i urwiska. Na terenie parku można wyodrębnić trzy

zespoły roślinne: kwaśną buczynę górską, grąd i olszynę podgórską. Spośród roślin chronionych
można tu odnaleźć m.in.: kopytnika zwyczajnego, konwalię majową, śnieżycę wiosenną,
wawrzynka wilczełyko, lilię złotogłów, naparstnicę zwyczajną, bluszcz pospolity, zimowita
jesiennego, orlika pospolitego, czarkę szkarłatną. Olbrzymie bogactwo biotopów sprawia, że w
różnych miejscach parku stwierdzono dużą rozpiętość gatunków roślin - od 181 do 229.
Na obszarze rezerwatu przyrody "Przełomy pod Książem", występuje większość stanowisk
śnieżycy wiosennej i grzyba czarki szkarłatnej. Na ścianach skalnych występuje obficie paprotka
zwyczajna oraz drzewiaste formy wiekowych cisów. Strome zbocza skalnych wąwozów porośnięte
są drzewostanem grądowym z dominacją lipy szerokolistnej. Także na terenie rezerwatu
stwierdzono występowanie puchaczy i muchołówki białoszyjej, kruków i licznych dzięciołów. Teren
parku cechuje górski charakter, strome zbocza i głębokie doliny z czystymi potokami o wartkim
nurcie. Niestety góry porośnięte są sztucznymi monokulturami świerkowymi i wydają się przez to
dość ubogie. Niemniej jednak można odnaleźć tu enklawy o cechach naturalnych. Występują tu
również fragmentarycznie buczyny górskie, w dolinach natomiast grądy i olszyny. Z roślin
chronionych występuje m.in. tojad mocny i dzióbaty, lilia złotogłów, czworolist, kopytniki,
wawrzynek wilczełyko, śnieżyce wiosenne, storczyki męskie, orliki pospolite. Z paproci występuje
licznie paprotka zwyczajna oraz rzadsze - zanokcica skalna, zanokcica północna oraz skupienia
podrzenia żebrowca.
Rezerwaty przyrody występujące na terenie Miasta Świebodzice:
Leśny rezerwat położony na terenie „Książańskiego Parku Krajobrazowego” (w obrębie gmin
Świebodzice i Wałbrzych). „Książański Park Krajobrazowy” został utworzony w roku 1981,
natomiast w roku 2000 uznany został za obszar Natura 2000. Zajmuje powierzchnię
231,41 ha. Celem istnienia rezerwatu jest ochrona krajobrazu przełomów potoków Pełcznicy
i Szczawnika o naturalnym charakterze wraz z różnorodnością fauny i flory. Do szczególnych
walorów turystycznych tego terenu należy z pewnością zespół architektoniczno-parkowy
Zamku Książ. Niedostępność ścian dolin i skalnych parowów uchroniła najciekawsze
fragmenty parku przed penetracją i dewastacją przez ludzi.
Rezerwat przyrody "Przełomy pod Książem" - utworzony 2000 roku, w celu zapewnienia
podniesienia rangi ochrony cennych przyrodniczo obszarów, a także w celu ochrony
przełomów potoków Pełcznica i Szczawnik, posiadających naturalny charakter.

Pomniki przyrody
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska,
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych
rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska,
skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r.,
Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880).
Tylko na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego ustanowiono 36 pomników przyrody, w tym
17 okazów drzew (głównie cisów), 3 przydrożne aleje drzew (2 lipowe, 1 kasztanowa).
Europejska Sieć NATURA 2000
Obszar Natura 2000 to nowa forma ochrony przyrody (obok istniejących parków narodowych,
rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, czy innych) wprowadzana w naszym kraju od czasu
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze
dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt czy
charakterystycznych siedlisk przyrodniczych, mających znaczenie dla ochrony wartości
przyrodniczych Europy.
OBSZAR PLH020020 PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM

Opis obszaru:
Obszar obejmuje przełomowe doliny rzek Pełcznica i Szczawnik, zorientowane południkowo,
wypreparowane w zlepieńcach, na długości 2 km i szerokości do 1,5 km, oraz dzielący je grzbiet.
Ściany wąwozów tworzą odsłonięte skały oraz w różnym stopniu ustabilizowany rumosz skalny.
Obszar ostoi niemal w całości pokrywają zbiorowiska leśne. Strome stoki są siedliskiem grądów
zboczowych Aceri-Tilietum, ponadto wykształciły się tu kwaśne buczyny, lasy łęgowe, grądy
i ciepłolubne dąbrowy. Obszar pokrywa się z granicami rezerwatu, przez co w jego obrębie
znalazło się 12 ha zbiorowisk leśnych przeznaczonych do całkowitej przebudowy drzewostanu.
Także część zbiorowisk kwaśnej buczyny (ok. 40 ha) oraz acydofilnych dąbrów (ok. 18 ha)
wymaga stopniowej renaturalizacji. Tylko 2% powierzchni zajęte jest przez łąki i inne powierzchnie
nieleśne związane z ruchem turystycznym. W skład obszaru włączono też podziemia zamku Książ,
będące słabo jak do tej pory zbadanym zimowiskiem kilku gatunków nietoperzy.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
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 8 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Obszar obejmuje też zimowisko 3 gatunków nietoperzy z Załącznika II tej Dyrektywy.
W pobliżu występują stanowiska Proserpinus proserpina z IV załącznika.
Zagrożenia:
Zanieczyszczenie wody (pilnego oczyszczenia wymagają wody Pełcznicy i Szczawnika
prowadzące ścieki z Wałbrzycha i okolic); miejscami presja turystyczna. Uwaga: Wykonywanie
koniecznych prac z zakresu ochrony przeciwpowodziowej dotyczy różnych fragmentów doliny
rzecznej i powinno się odbywać z uwzględnieniem wymogów ochrony siedlisk przyrodniczych
i siedlisk gatunków, których ochrona jest celem utworzenia obszaru Natura 2000.
Status ochrony:
Obszar w granicach rezerwatu przyrody Przełomy Pełcznicy pod Książem k. Wałbrzycha
(231,41 ha; 2000) w całości na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego (3 155 ha; 1981).
OBSZAR PLH020034 DOBROMIERZ:
Opis obszaru:
Obszar obejmuje północno-zachodnią część Pogórza Bolkowsko-Wałbrzyskiego. Podłoże
geologiczne stanowią głównie różne typy skał magmowych (diabazy, łupki zieleńcowe, mylonity)
z wychodniami skalnymi i piargami. Pokrywają je głównie płytkie, kwaśne gleby brunatne. Cały
masyw jest rozcięty południkowo przez rzekę Strzegomkę i jej dopływ - Czyżynkę, która tworzy
głębokie wąwozy porośnięte przez acidofilne i ciepłolubne dąbrowy oraz zboczowe lasy klonowolipowe. W dolnym biegu wąwozu Strzegomki znajduje się zbiornik zaporowy, stanowiący źródło
pitnej wody dla Dobromierza. Najżyźniejsze tereny obszaru są użytkowane jako łąki i pastwiska
(głównie na dnie dolin). Ponadto na obszarze znajdują się pozostałości opuszczonych
kamieniołomów w południowowschodnich zboczach wzgórza Grabnik.
Wartość przyrodnicza i znaczenie:
Obszar posiada wyjątkowy charakter ze względu w 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 18 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, z czego trzy nie znajdują się obecnie w bazie danych Natura 2000
Najważniejszymi typami siedlisk przyrodniczych w tym obszarze są: zboczowe lasy klonowolipowe (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. Ważne stanowisko wydry. Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie ma także
wyjątkowo duże znaczenie jako część korytarza ekologicznego Przedgórza Sudeckiego w silnie
zurbanizowanych i uprzemysłowionych okolicach Wałbrzycha.
Zagrożenia:
Obszar może być zagrożony w przypadku intensyfikacji obecnego użytkowania lasów
i zwiększenia presji rekreacyjnej.
Fauna:
Świat zwierząt charakteryzujący obszar „Książańskiego Parku Krajobrazowego”, jest równie
bogaty, zwłaszcza wśród mięczaków (87 gatunków) i pajęczaków (199 gatunków). Z form owadów
chronionych można tu zaobserwować: koziroga bukowca, biegacza fiołkowego i zielonozłotego,
ryjkowca rozpucza, a z motyli pazia królowej i mieniaka tęczowca.
Płazy reprezentowane są przez chronione traszki: grzebieniastą i górską, a także grzebiuszkę
ziemną, rzekotkę drzewną.
Gady reprezentuje: żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec, jaszczurka zwinka.
Wyjątkowe bogactwo odnajdujemy pośród ptaków. Stwierdzono tu np. trzy pary puchaczy, lęgowe
gniazda rzadkich sóweczek, a także puszczyki, krogulce, jastrzębie gołębiarze, trzmielojady, liczne
myszołowy, pustułki. Nad czystymi potokami widywane są pluszcze, pliszki górskie, zimorodki.
W lasach bukowo-dębowych zamieszkują dzięcioły: czarny, zielony, zielonosiwy, średni oraz
dzięciołek. Występuje także gołąb siniak. Nasłonecznione zbocza licznie zasiedla muchołówka
białoszyja, a w buczynach rzadka muchołówka mała. W okolicach śródleśnych cieków wodnych
pojawiają się czasem słonki i bocian czarny.
Na terenie miasta spotyka się też nietoperze należące do 9 gatunków, w tym największy krajowy
nietoperz borowiec wielki. W ostatnich latach na skutek poprawiania się stanu czystości Pełcznicy
w jej wodach występują ryby: kiełb i śliż.
Fauna ssaków jest nie mniej ciekawa. Sztandarowym gatunkiem jest muflon, który rozmnożył się
w niespodziewanej ilości, do około 200 osobników. Są także sarny, wędrujące jelenie oraz dziki,
lisy, kuny, borsuki, notowano tu pojawianie się popielicy. W wydrążonych sztolniach Zamku Książ
zaobserwowano osiem gatunków nietoperzy, w tym rzadkie: nocki łydkowłose i nocki Bechsteina.
Surowość klimatu i duże przestrzenie sprawiają, że zwierzęta występujące na terenie rezerwatu
"Przełomy pod Książem" są rozproszone i trudne do obserwacji. Fauna owadów jest natomiast
bardzo interesująca. W licznych liściach lepiężnika różowego można łatwo odnaleźć ryjkowca
rozpucza oraz biegacze zielonozłote. Ze względu na liczne i rozległe łąki i pastwiska, w dużym
bogactwie występują tu motyle: ciemne górówki, drobne czerwończyki, modraszki i rusałki oraz
duże mieniaki tęczowe i pazie królowej. Jednak największą sensacją było odnalezienie w 2000 r.
małej populacji niepylaka mnemozyny, gatunku z Czerwonej Księgi gatunków zagrożonych
wyginięciem. Motyl ten występuje tutaj w rasie śląskiej. Istnieje pilna potrzeba objęcia ochroną
miejsca występowania tych motyli.
Płazy reprezentowane są przez piękne salamandry plamiste i traszki górskie. Gady to głównie
żmije zygzakowate, padalce, zaskrońce, jaszczurki zwinki.
Bogata jest też ornitofauna. Gniazdują tu dość licznie sóweczki (najmniejsze europejskie sowy)
oraz pojedyncze włochatki, bociany czarne, jastrzębie gołębiarze, krogulce, myszołowy. Na
skałach gnieżdżą się kruki, zaś wysoko w górach orzechówki, a w resztkach starych buczyn gołębie siniaki i dzięcioły czarne, z kolei nieco niżej w dolinach dzięcioły zielonosiwe. Nad
potokami często spotykane są pluszcze i pliszki górskie, czasem także zimorodki. Na rozległych
łąkach usłyszeć można derkacze i kląskawki.
Fauna ssaków to liczna populacja muflonów i jeleni, które odbywają tu jesienią głośne rykowiska.
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.

9.1.3. Trzeci cel średniookresowy do 2016 r.

Ukształtowanie i ochrona systemów obszarów chronionych oraz utworzenie
nowych obszarów chronionego krajobrazu
Kierunki działań:
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących
kompleksach leśnych
ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem
użytkowania
zachowanie istniejącej zieleni urządzonej
utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo, Gmina
Świebodzice
Nadleśnictwo, Gmina
Świebodzice
Gmina Świebodzice
Organizacje
pozarządowe, Gmina
Świebodzice

Utworzenie nowych obszarów chronionego krajobrazu
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wykonanie szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej proponowanych
obszarów

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Wojewoda

Ochrona fauny i flory:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków roślin
i zwierząt
zachowanie istniejących zbiorników wodnych
ograniczanie inwestycji uciążliwego przemysłu

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice
Organizacje
pozarządowe,
Organizacje
pozarządowe, Gmina
Świebodzice
Gmina Świebodzice

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach
interesujących przyrodniczo

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe,
Nadleśnictwo,
Organizacje
pozarządowe, Gmina
Świebodzice

9.2. Ochrona powierzchni ziemi
Stan wyjściowy:
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.
Zanieczyszczenie gleb
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).
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). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie
w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej
poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje
degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie
zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu w 2007 roku w ramach monitoringu
jakości gleb realizował zadania oceny jakości gleb użytkowanych rolniczo oraz identyfikował tereny
na których wystąpiło przekroczenie standardów gleby i ziemi. Badania przeprowadzała również
Stacja Chemiczno – Rolnicza we Wrocławiu w zakresie analiz podstawowych składników w glebie
(makro i mikroelementów). Na obszarach użytkowanych rolniczo przeważają gleby zakwaszone.
Gleby o odczynie obojętnym i zasadowym maja znacznie mniejszy udział procentowy.
Tabela 17. Zakres zawartości metali ciężkich w glebach na terenie województwa dolnośląskiego
w badanych punktach pomiarowych.
Lp. Pierwiastek Zawartość w mg/kg gleby Zawartość naturalna w mg/kg gleby
1.
Kadm
0,10 – 0,50
0,3 – 1,0
2.
Miedź
3,3 – 196,5
10 - 25
3.
Nikiel
3,0 – 23,6
10 – 50
4.
Ołów
8,3 – 83,9
20 - 60
5.
Cynk
13,8 – 109,6
50 - 100
Zanieczyszczenie gleb kadmem, miedzią, niklem, ołowiem i cynkiem w punktach kontrolnopomiarowych przekraczających wartości naturalne w glebie nie dotyczą punktów na terenie gminy
Świebodzice, nie stanowiąc zagrożenia dla jakości produkowanych ziemiopłodów.

9.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Racjonalne wykorzystanie gleby wraz z jej ochroną i rekultywacją
Kierunki działań:

Zadania własne:
Rodzaj zadania
realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych na obszarach
rolniczego użytkowania, w tym ich zalesianie
zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej
i poziomów zanieczyszczeń
ograniczenie czynników wpływających na degradację gleby poprzez
zagospodarowanie m.in.: gruntów odłogowanych
zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i
rekreacyjno-wypoczynkowym
właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem
otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji
m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych
zachowanie naturalnych kompleksów łąk torfowych jako regulatora
stosunków wodnych i klimatycznych przyległych do nich terenów
przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza
i wód powierzchniowych

Jednostka
odpowiedzialna
Nadleśnictwo, Gmina
Świebodzice
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice,
ARiMR
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi
WIOŚ Wrocław
przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów ARiMR, Organizacje
na gruntach o nachyleniu powyżej 10%
pozarządowe
ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak ARiMR, Organizacje
najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia pozarządowe
upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów
racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na ARiMR, Organizacje
terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i pozarządowe
agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w
glebie
Rodzaj zadania

9.3. Ochrona zasobów kopalin
Stan wyjściowy:
Ochrona zasobów kopalin polega na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz
kompleksowym ich wykorzystaniu. Ustawa Prawo ochrony środowiska określa tylko kilka zasad
związanych z ochroną kopalin, ujmuje zagadnienia związane z własnością kopalin, użytkowaniem
oraz koncesjonowanie. Złoża kopalin są własnością skarbu Państwa. Użytkowanie gospodarcze
kopalin może być prowadzone pod warunkiem uzyskania koncesji wydawanej przez wojewodę lub
starostę. Podstawowym celem polityki koncesyjnej jest zapewnienie racjonalnej gospodarki
złożami. Udzielenie koncesji jest przede wszystkim możliwe jeśli obszar złoża umieszczony jest w
planie zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem na eksploatacje kopalin. Ochrona
złóż kopalin realizowana ma być w celu prowadzenia racjonalnej gospodarki i najpełniejszego
wykorzystania eksploatowanych złóż, łącznie z wykorzystaniem kopalin towarzyszących
i zagospodarowaniem nadkładów. W tym celu pomocnym będzie przeprowadzenie inwentaryzacji
złóż oraz stworzenie bazy informacyjnej zawierającej dane o złożach. W przypadku złóż
eksploatowanych głównym zadaniem ochronnym jest maksymalne wykorzystanie złóż w granicach
udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia gospodarki przestrzennej,
rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te w głównej mierze ciążą na użytkowniku złoża. Rolą organów
administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia takiej działalności, jej zakończenia
i rozliczenia. Inny charakter działań ochronnych wymagany jest w przypadku złóż nie
eksploatowanych, stanowiących główne zaplecze surowcowe regionu. Są to zwykle obiekty

udokumentowane w latach ubiegłych, gospodarka tymi złożami pozostaje kompetencji wojewody.
Daje to szansę uniknięcia ich nadmiernego rozdrobnienia i zapewnienia maksymalnego
wykorzystania zasobów oraz zachowania możliwości kształtowania polityki gospodarczej w skali
regionu. Jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów udokumentowanych złóż przed ich utratą
jest ochrona obszarów przed zainwestowaniem uniemożliwiającym późniejsza ich eksploatację.
Zadanie to realizowane być może poprzez właściwe zapisy w studiach i planach
zagospodarowania przestrzennego, które są zadaniem własnym gmin. Zapewnienie właściwej
rekultywacji terenów poeksploatacyjnych jest konieczne, ze względu na ochronę walorów
krajobrazowych i przyrodniczych terenów zdegradowanych. Obowiązek rekultywacji spoczywa na
właścicielu gruntu lub sprawcy. Starosta egzekwuje obowiązek rekultywacji, w ostateczności
prowadzi rekultywację na koszt właściciela gruntu. Koniecznym jest aby władza lokalna
współpracowała z użytkownikami złoża na każdym etapie korzystania.
Charakterystykę złóż zlokalizowanych na terenie gminy Świebodzice przedstawiono w tabeli
poniżej:
Tabela 18. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy Świebodzice.
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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, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest główną przyczyną
degradacji i dewastacji gruntów w województwie.

Powierzchnia terenu
Przekształcenia powierzchni ziemi
Zadania do realizacji w zakresie zagospodarowania terenów poprzemysłowych na terenie
Świebodzic.
W związku z pojawiającymi się w Polsce potrzebami wprowadzenia do krajowej praktyki
w zakresie ochrony środowiska metodyki z terenami zdegradowanymi w wyniku działalności
gospodarczej, obowiązki inwentaryzacji postępowania i weryfikacji takich terenów przekazano
w ręce starostów. Praktyka ta w założeniu, doprowadzić ma do zmniejszenia ilości i wielkości
terenów poprzemysłowych, które wymagają działań naprawczych (rekultywacji, rewitalizacji, itp.).
Pozwoli to na racjonalne połączenie sfery ochrony środowiska ze sferą gospodarczą,
uwzględniając tym samym zasady zrównoważonego rozwoju. Wynikające stąd założenie mówi, że
tereny poprzemysłowe nie powinny być nieużytkami gospodarczymi.

Zarządzanie terenami naznaczonymi działalnością gospodarczą z uwzględnieniem wymogów
ochrony środowiska należy rozpatrywać biorąc pod uwagę właściwy podział tych terenów. Istnieje
bowiem konieczność zaklasyfikowania terenów poprzemysłowych do pewnych klas, które pozwolą
na właściwsze i trafniejsze podjęcie działań naprawczych. Wspomniane wcześniej klasy terenów
zdegradowanych to:
-

tereny poprzemysłowe zdegradowane chemicznie (gleba/ziemia wymagają
oczyszczenia),
tereny poprzemysłowe zdegradowane pod względem morfologicznym – fizycznym
(rekultywacja likwidująca niekorzystne przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu),
tereny nie pełniące już funkcji gospodarczych.

Na tak sklasyfikowane rodzaje terenów poprzemysłowych nakłada się jeszcze zagadnienie rodzaju
odpowiedzialności odnośnie tych terenów. Istnieje bowiem odpowiedzialność bezpośrednia, kiedy
sprawca degradacji środowiska jest określony, co oznacza zastosowanie zasady “ten kto
powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia”
oraz odpowiedzialność pośrednia (odpowiedzialność władz publicznych) w przypadku, gdy
sprawca nie jest znany lub egzekucja obowiązku jest bezskuteczna.
W Polsce dość istotnym problemem są tzw. “porzucone” tereny przemysłowe, w przypadku których
nie ma możliwości egzekwowania zasady ”zanieczyszczający płaci”, co powoduje automatyczne
przeniesienie odpowiedzialności na władze publiczne. Sytuacja ta dotyczy głównie terenów, gdzie
działały przedsiębiorstwa państwowe.
Odrębnym zagadnieniem związanym z właściwym gospodarowaniem terenami poprzemysłowymi
są odpowiednie podstawy prawne. Praktyka związana z zarządzaniem jakością środowiska,
pokazuje, że istniejący sposób uregulowania problematyki terenów zdegradowanych jest
niewystarczający. Pojawia się więc potrzeba stworzenia jednolitego programu regulującego zasady
rekultywacji i zagospodarowywania powierzchni ziemi.
Dotychczasowe uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 – tekst
jednolity z późniejszymi zmianami).
Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia także ustawa o ochronie
przyrody (Dz. U. z 16 kwietnia 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późniejszymi zmianami), ustawa o lasach
z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 – tekst jednolity, z późniejszymi
zmianami). Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz.
1947 – tekst jednolity, z późniejszymi zmianami).
Biorąc pod uwagę powierzchnię gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających
rekultywacji (zwałowiska w rejonie BOT Kopalni Węgla Brunatnego Turów S.A., tereny
powojskowe, obszary przemysłowe, eksploatacja surowców skalnych) województwo dolnośląskie
klasyfikuje się na 2 miejscu w kraju.
Przedstawione powyżej założenia dotyczące właściwego gospodarowania terenami
poprzemysłowymi oraz umocowania prawne w tym zakresie pozwalają na nadanie właściwego
toku rozumowania i analizowania problemu na terenie Świebodzic.

9.3.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin, zminimalizowane niekorzystnych skutków
ich eksploatacji oraz eliminacja nielegalnego wydobycia
Kierunki działań:

Zadania własne:
Rodzaj zadania
ograniczenie możliwości wykorzystania kopaliny uzyskanej w innych niż
koncesjonowanie procesach inwestycyjnych
uświadomienie władzom lokalnym o korzyściach finansowych
wynikających z przeciwdziałania niekontrolowanej eksploatacji kopalin
rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice
Gmina Świebodzice
Przedsiębiorcy, Gmina
Świebodzice

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez
wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku
nielegalnej działalności
gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych
dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych
i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż

Jednostka
odpowiedzialna
Starosta
Marszałek, Starosta
Marszałek, Starosta

9.3.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin i rekultywacja nieczynnych wyrobisk
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
inwentaryzacja wyrobisk po eksploatacji bez koncesji
stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji
bez koncesji

Jednostka
odpowiedzialna
Powiat, Gmina
Świebodzice
Gmina Świebodzice,
WIOŚ Wrocław

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
opiniowanie studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego
weryfikacja ustaleń istniejących planów zagospodarowania
przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego
ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin

Jednostka
odpowiedzialna
Marszałek, Starosta
Starosta
Starosta

10. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII.
10.1. Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość.
Stan wyjściowy
W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim zmniejszenie
materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i energochłonności produkcji przemysłowej.
Jest to podejście korzystne zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii
prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. Oprócz minimalizacji
oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, surowców naturalnych i energii, wytwórcy
z sektora gospodarczego mają szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze
środowiska oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji.
Z uwagi na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne
większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu osiągnięcia
zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii m.in. poprzez:
- wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem nowych technologii oraz
stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu awarii,
- stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody,
- odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i przekazywane jednostkom do tego
celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),
- wprowadza nowe małoodpadowe technologie,
- sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na preizolowane oraz
modernizuje węzły cieplne,
- przeprowadza termomodernizacje budynków,
- dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej ekonomiczne i ekologiczne
- zarządy spółdzielni sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki dostarczanej
energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą i zimną wodę.
10.1.1. Pierwszy cel średniookresowy do 2016 r.
Wzrost efektywności wykorzystania surowców, w tym zasobów wodnych i surowców
energetycznych wykorzystywanych w gospodarce
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wspieranie stosowania zamkniętych obiegów wody w
przedsiębiorstwach
promowanie wykorzystania technologii przyjaznych dla środowiska
naturalnego
promowanie wprowadzania systemów recyklingu umożliwiających
wielokrotne użytkowanie materiałów

Jednostka
odpowiedzialna
Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze

10.1.2. Drugi cel średniookresowy do 2016 r.
Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła oraz zmniejszenie ich
negatywnego oddziaływania na środowisko
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
wspieranie zmian technologicznych zapobiegających powstawaniu
odpadów oraz zapewniających ich wykorzystanie w procesach produkcji

Jednostka
odpowiedzialna
Podmioty gospodarcze

10.2. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Stan wyjściowy:
W Polsce zakłada się, że w 2010 roku udział zużycia energii odnawialnej będzie na poziomie
7,5 % (wynika to z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 mają
2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła
z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem
ciepła).
Rodzaje energii odnawialnej:
1. energia biomasy
2. energia geotermalna
3. energia słoneczna
4. energia wiatru
5. energia wodna
6. energia otoczenia
7. energia fal morskich, przypływów i odpływów
8. inne
Energia biomasy
Wykorzystanie biomasy, do celów energetycznych następuje przez bezpośrednie spalanie drewna,
słomy, odpadków produkcji roślinnej lub roślin energetycznych (specjalnego gatunku wierzby oraz
tzw. malwy pensylwańskiej itp.).
Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaż dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego
z dodatkiem 20 proc. biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy.
W niedługim czasie będzie możliwość tankowania pierwszego biopaliwa do aut benzynowych.
Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż,
trzciny cukrowej i buraków cukrowych.
Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach
odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. W tych obiektach wystarczy zabudować
instalację odzysku gazu, aby mieć biogaz do spalania w kotłach lub silnikach spalinowych
i produkować ciepło i energię elektryczna, przede wszystkim na użytek własny. Instalacji takich jest
niewiele na terenie całego województwa.
Tabela 19. Wartości opałowe dla przykładowych rodzajów biomasy
Wyszczególnienie Wartość opałowa [MJ/kg]
Słoma żółta
14,3
Słoma szara
15,2
Drewno opałowe
12,0
Trzcina
14,5
Pod względem energetycznym 2 tony biomasy równoważne są 1 tonie węgla kamiennego, jednak
pod względem ekologicznym biomasa jest paliwem czystszym niż węgiel. Podczas spalania
w odpowiednio zaprojektowanym do tego celu urządzeniu charakteryzuje się mniejszą emisją
związków szkodliwych do atmosfery np. SO2. Biomasa jest zatem bardziej przyjazna środowisku
niż węgiel i jest odnawialna w procesie fotosyntezy.
Energia wiatru
Energetyka wiatrowa w Polsce jest dopiero u progu rozwoju. Coraz to większe zainteresowanie
często jednak nie idzie w parze z wiedzą na temat tego typu przedsięwzięć i sposobie ich
realizacji. Jest to o tyle niepokojące, ze wielu inwestorów posiadając odpowiednie środki może
wstrzymać się od wybudowania parku wiatrowego i stracić po pierwsze okazje do zainwestowania
swoich pieniędzy, po drugie zaś zaufanie do samej idei inwestowania w energetykę wiatrowa.
Dlatego tez ocena potencjału energetycznego wiatru dla miejsca lokalizacji przyszłej elektrowni
wiatrowej jest jednym z pierwszych, niezbędnych kroków w realizacji całej inwestycji. Dla
terytorium naszego kraju nie istnieją gotowe mapy wiatru przydatne dla energetyki wiatrowej, które
można by wykorzystać przy planowaniu terenu posadowienia turbin.

W Polsce, przy obecnych warunkach ekonomicznych i technicznych, za teren przydatny do
wykorzystania energii wiatru uznaje się taki, dla którego średnia roczna prędkość wiatru na 70m
n.p.g. jest nie mniejsza niż 6 m/s.
Energia elektryczna wyprodukowana w siłowniach wiatrowych uznawana jest za energię czystą,
proekologiczną, gdyż nie emituje zanieczyszczeń materialnych do środowiska ani nie generuje
gazów szklarniowych. Siłownia wiatrowa ma jednakże inne oddziaływanie na środowisko
przyrodnicze i ludzkie, które bezwzględnie należy mieć na uwadze przy wyborze lokalizacji.
Dlatego tez lokalizacja siłowni i farm wiatrowych podlega pewnym ograniczeniom. Jest rzeczą
ważną, aby w pierwszej fazie prac tj. planowania przestrzennego w gminie zakwalifikować bądź
wykluczyć miejsca lokalizacji w aspekcie wymagań środowiskowych i innych. W ten sposób
postępując uniknie się zbędnych kosztów , straty czasu oraz otwartego konfliktu z mieszkańcami
i ekologami. Wstępna analiza lokalizacyjna powinna obejmować określenie minimalnej odległości
od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu
w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych,
rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk
zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków.
Rozpoznanie możliwości energetycznych tkwiących w siłowniach wiatrowych na Dolnym Śląsku
jest niewystarczające. Z jednej strony doświadczenia Saksonii (regionu podobnego do Dolnego
Śląska) pozwalają przypuszczać, że można wybudować dużą liczbę takich siłowni. Z drugiej
strony opinia klimatologów jest taka, że prędkości wiatru na zdecydowanej większości
województwa nie pozwalają na budowę wiatraków. Możliwe są jedynie wybrane lokalizacje,
w których energetyka wiatrowa ma szanse rozwoju. Są to regiony łańcuchów górskich i północnych
części województwa.
Obecnie na terenie gminy Świebodzice nie ma działających elektrowni wiatrowych.
Rysunek 7. Potencjalne zasoby energii wiatru w Polsce.

Energia wodna:
W naszym kraju udział energetyki wodnej w ogólnej produkcji energii elektrycznej wynosi zaledwie
1,5%. Teoretyczne zasoby hydroenergetyczne naszego kraju wynoszą ok. 23 tys. GWh rocznie.
Zasoby techniczne szacuje się na ok. 13,7 tys. GWh/rok. Wielkość ta to niemal 10% energii
elektrycznej produkowanej w naszym kraju. Powyższe dane obejmują jedynie rzeki o znaczących
przepływach. Przy uwzględnieniu pozostałych rzek, kwalifikujących się jedynie do budowy małych
elektrowni wodnych (MEW), ich wartość jeszcze wzrośnie.
Podstawowym warunkiem dla pozyskania energii potencjalnej wody jest istnienie w określonym
miejscu znacznego spadu dużej ilości wody. Dlatego tez budowa elektrowni wodnej ma największe
uzasadnienie w okolicy istniejącego wodospadu lub przepływowego jeziora leżącego w pobliżu
doliny. Miejsca takie jednak nieczęsto występują w przyrodzie, dlatego tez w celu uzyskania spadu
wykonuje się konieczne budowle hydrotechniczne. Na terenie Świebodzic nie występują małe
elektrownie wodne.
Energia geotermalna
Energia geotermalna – jest zawarta w wodach, parach wodnych i otaczających je skałach. Zasoby
te są w Polsce ogromne i są odnawialne wtedy, gdy po wykorzystaniu ciepła z pobranej wody
z powrotem włączane są do miejsca pobrania.
Pod względem energetycznym najlepiej jest eksploatować wody wysokotemperaturowe, jednak
występują one zwykle bardzo głęboko, nawet na głębokościach poniżej 3000m. Słabe rozpoznanie
głębokich zbiorników geotermalnych przy planowaniu ich eksploatacji wiąże się z ryzykiem
finansowym. Wykorzystanie wód średnio i niskotemperaturowych, z uwagi na mniejszą głębokość
występowania zbiorników (1500–2000m) niesie ze sobą mniejsze ryzyko, ale jest też
energetycznie mniej korzystne.
Wg badan prof. J.Sokołowskiego Dolny Śląsk nie posiada zasobów energii geotermicznej
rozumianej jako źródeł ciepłej wody pochodzącej z warstw skał porowatych. Monolityczna,
kamienna struktura geologiczna Dolnego Śląska teoretycznie wyklucza istnienie tej formy OZE.
Jednak dzięki pęknięciom i uskokom w skałach tych istnieją baseny ciepłej wody w Sudetach
(Cieplice, Lądek Zdrój, Duszniki itp.). Wykorzystywanie tych wód powinno mieć miejsce wyłącznie
w balneologii. Potencjał energetyczny wód termalnych jest niewielki. Np. (jak podają J. Fistek
i A. Fistek „Geotermie Dolnego Śląska – zasoby, wykorzystanie, koszty inwestycyjne”, Wrocław
2002 r.) moc cieplna wód z bloku karkonosko-izerskiego (o powierzchni ok.2000 km2) wynosi ok.
56÷70 MWt. Autorzy nie podają, na jaki okres eksploatacji z taką intensywnością można liczyć.
Wskazana wiec byłaby najwyższa ostrożność, by przy nadmiernej eksploatacji nie zużyć wód,
które do celów leczniczych mogą służyć przez kolejne setki lat.
Przy społecznych oczekiwaniach wydaje się jednak celowe podjecie wstępnych badan nad
wykorzystywaniem stosunkowo wysokiej temperatury wód ze złóż w Sudetach, które są zużywane
do celów leczniczych równie w celach energetycznych.
Wody termalne występujące w rejonie Sudetów są potwierdzone między innymi wierceniami
w Grabinie, gdzie na głębokości 545 m uzyskano wypływ o wydajności 200 m3/h solanki
o mineralizacji 10 g/l, temperaturze 31,40 C z dużą zawartością dwutlenku węgla, sodu i magnezu,
co wskazuje na możliwość wykorzystania ich w balneologii. W sąsiednich Czechach,
w miejscowości Velke Losiny uzyskuje się wypływy z głębokości 120-1600 m o temperaturze 21450 C i wydajności ok. 100 m3/h.
Budowa wgłębna na terenie gminy nie została rozpoznana wierceniami i profilowaniem
geofizycznym na dużych głębokościach. Ten stopień rozpoznania budowy geologicznej wynikający
z badań kartograficznych i studiów terenowych zwykle pozwala na wytypowanie
perspektywicznych serii skalnych dla geotermii do przewiercenia otworem poszukiwawczym, który
w przyszłości mógłby spełniać role otworu eksploatacyjnego. Proponowane rozpoznanie wiertnicze

może dostarczyć informacji na temat rozszerzenia poszukiwań wód geotermalnych przydatnych do
zastosowania w miejskim ciepłownictwie.
Energia słońca
Średni okres nasłonecznienia dla Polski wynosi 1600 godzin, przy czym maksymalna liczba godzin
słonecznych w roku występuje nad morzem, a wartość minimalna na Dolnym Śląsku.
Najbardziej popularnymi metodami pozyskiwania energii z promieniowania słonecznego są
systemy fototermiczne, wykorzystujące tzw. kolektory słoneczne oraz systemy fotowoltaiczne,
przetwarzające promieniowanie słoneczne bezpośrednio na energię elektryczną.
Zasoby energii słonecznej są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb w zakresie
produkcji cieplej wody użytkowej w okresie letnim i ok. 50÷60 % tych potrzeb w okresie wiosenno –
jesiennym.
Energię słoneczną wykorzystuje się w:
1) kolektorach słonecznych,
2) instalacjach fotowoltaicznych,
3) oświetleniu solarnym,
4) sygnalizacji solarnej.
W polskich warunkach klimatycznych stosowanie urządzeń wykorzystujących energię słoneczną
do produkcji energii elektrycznej w układach fotowoltaicznych, hybrydowych i podobnych nie jest
opłacalne. Z punktu widzenia bilansu energetycznego gminy, miasta zastosowanie małych pilotowych - układów tego rodzaju nie ma znaczenia. Na przykład, w naszej strefie klimatycznej,
koszt produkcji energii elektrycznej w oparciu o zespół ogniw fotowoltaicznych może sięgać 47 zł/kWh, przy stosunkowo małej mocy urządzenia.
Znacznie bardziej opłacalne, dzięki całorocznemu stałemu zapotrzebowaniu, jest wykorzystanie
energii słońca do ogrzania wody użytkowej.
Koszty inwestycji dla czteroosobowej rodziny wynoszą w zależności od typu kolektorów
słonecznych, a także producenta w granicach od 7 000 zł do 15 000 zł. Do produkcji ciepłej wody
można zastosować z dużym powodzeniem kolektory płaskie. Dla czteroosobowej rodziny
wystarczy 3 do 5 m2 powierzchni kolektora.
Jak podają M. Dubicka i M. Błas w swojej pracy pt. „Uwarunkowanie geograficzne pozyskiwania
energii słonecznej na Dolnym Śląsku” region ten nie należy do obszaru o dużym potencjale energii
słonecznej. Jej ilość możliwa do wykorzystania zależy od położenia geograficznego, uwarunkowań
astronomicznych i zachmurzenia. Ten ostatni czynni związany z ruchem mas powietrza (i mający
charakter stochastyczny) determinuje zmiany ilościowe docierającego do powierzchni ziemi
promieniowania. Usłonecznienie na Dolnym Śląsku jest wiec zróżnicowane od ok. 1300 godz.
W Szczawnie Zdroju i na Śnieżce do 1600 godz. w Legnicy). Stanowi to 30÷34 % potencjalnego
usłonecznienia.
Energia otoczenia:
Ziemia nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane po
przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów przez cały rok
jest stała i wynosi ok. 10 stopni C, a wód gruntowych od 8 do 120 C. Urządzenia, które pobierają
ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla celów grzewczych
nazywane są "pompami ciepła". Jest wiele rodzajów systemów grzewczych z wykorzystaniem
pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz
bardziej popularne, ze względu na bardzo wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300 - 400%.

10.2.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych
rodzajów odnawialnych źródeł energii
prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
źródła energii

Jednostka
odpowiedzialna
Gmina Świebodzice,
Powiat, Organizacje
pozarządowe
Gmina Świebodzice,
Powiat, Organizacje
pozarządowe

10.3. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią
Stan wyjściowy
Na powierzchniową sieć hydrograficzną gminy Świebodzice składają się rzeki, które są
w nieznaczny sposób przekształcone przez regulację i obudowę koryta oraz nieliczne zbiorniki
wodne.
Przemiany stosunków wodnych na terenie gminy Świebodzice spowodowane zostały zmianami
w użytkowaniu terenów związanych z rozwojem miasta. Wzrost powierzchni zabudowanych
spowodował przeobrażenie powierzchni odpływu wód opadowych, co zmieniło charakterystyki
przepływu w rzekach przy stanach niskich i wysokich.
Przyczyną zagrożeń powodziowych na terenie gminy Świebodzice są intensywne opady
atmosferyczne w lecie oraz wezbrania roztopowe po okresie zimowym. Stwarza to zagrożenie
podtopienia niżej położonych terenów.
Strefa zalewów powodziowych obejmuje obszar istniejącego i projektowanego międzywala,
przeznaczony do świadomego, okresowego zalewania wielkimi wodami.
W obrębie tej strefy wskazane jest prowadzenie działań:
−
technicznych, zwiększających przepustowość i udrażniających przepływ wód oraz
zwiększających retencję dolinową,
−
ekologiczno-profilaktycznych,
utrzymujących
i
rozbudowujących
retencję
powierzchniową,
−
zwiększających przestrzeń dla rzeki, ograniczających i spowalniających spływ wód,
−
optymalizujących zagospodarowanie i użytkowanie terenu strefy, w tym
bezwzględne ograniczenie jakiejkolwiek zabudowy nie związanej z funkcja ochrony
przeciwpowodziowej oraz stopniową likwidację istniejącej rozproszonej zabudowy
mieszkalnej.
Strefa zagrożenia powodziowego obejmuje tereny położone na zewnątrz strefy zalewów
powodziowych, w granicach historycznych zalewów powodziowych.
W jej obrębie wskazane są następujące działania:
−
techniczne, zwiększające retencję dolinową i zlewniową,
−
ekologiczno-profilaktyczne, utrzymujące i rozbudowujące retencję powierzchniową,
ograniczających i spowalniających spływ wód,
−
optymalizujące zagospodarowanie i użytkowanie terenu strefy w związku z faktem
zwiększonego ryzyka inwestycyjnego.
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne,
dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje
opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również
odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy
na podległym terenie.

Działania przeciwpowodziowe nabrały szczególnego znaczenia po powodzi w 1997r. Polegają one
głównie na budowie, odbudowie i przebudowie wałów przeciwpowodziowych, gdyż są to działania
wymagające stosunkowo małych nakładów finansowych – a są efektywne.
10.3.1. Cel średniookresowy do 2016 r.
Zapobieganie zagrożeniom powodziowym
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
RZGW Wrocław,
systematyczna konserwacja rzek i cieków
Gmina Świebodzice
przystosowanie terenów międzywala do szybkiego reagowania w RZGW Wrocław,
przypadku powodzi (wycinanie lasów i zarośli łęgowych, odnowa Gmina Świebodzice
użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)
stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku RZGW Wrocław,
zagrożenia powodzią
Gmina Świebodzice
opracowanie planu awaryjnego na wypadek powodzi, uwzględniającego RZGW Wrocław,
ochronę obiektów wrażliwych na terenie miasta (np. oczyszczalni Gmina Świebodzice
ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych i przyrodniczo cennych,
składowisk odpadów, itp.)
Rodzaj zadania

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
konserwacja wałów przeciwpowodziowych i innych urządzeń ochrony RZGW Wrocław
przeciwpowodziowej
Rodzaj zadania
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11. HARMONOGRAM REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2009 – 2012.
Tabela 20. Priorytetowe cele krótkookresowe na terenie Gminy Świebodzice w latach 2009-2012.
Cel
średniookresowy
ochrona przyrody
ochrona powietrza

ochrona przed
hałasem
edukacja
ekologiczna

ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych

Instytucja
koordynująca
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice
Gmina
Świebodzice

Źródła finansowania

GFOŚiGW
POIiŚ, RPO, budżet
gminy
Budżet gminy
Budżet gminy
GFOŚiGW
GFOŚiGW
GFOŚiGW
Budżet gminy
GFOŚiGW

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Kierunek działań
Urządzanie i utrzymanie terenów
zieleni, zadrzewień, zakrzewień i
parków
Realizacja zadań wynikających z
lokalnego programu rewitalizacji
Termomodernizacja obiektów
oświatowych
Budowa obwodnicy Oś.
Piastowskiego
Kampanie edukacyjno - informacyjne
Nagrody dla uczestników konkursów
organizowanych przez Gminę
Akcja „Sprzątanie Świata” - zakup
worków i rękawic
Remont i przebudowa sieci
wodociągowej na terenie miasta
Dotacje do budowy indywidualnych
oczyszczalni ścieków

2009

2010

2011

2012

RAZEM:

150 000

150 000

150 000

150 000

750 000

410 000

410 000

410 000

410 000

1 640 000

275 000

275 000

275 000

275 000

1 100 000

-

2 000

1 000

1 000

1 000

1 000

4 000

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

4 500

4 500

4 500

4 500

18 000

300 000

300 000

300 000

300 000

1 200 000

30 000

30 000

30 000

30 000

120 000

8 000

10 000

Objaśnienia:
RPO - Regionalny Program Operacyjny
POIiŚ - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Fundusz Strukturalny
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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12. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU.
Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie
podlegała ocenie w zakresie:
1. stopnia wykonania przyjętych zadań,
2.

stopnia realizacji założonych celów

3.

analizy przyczyn powstałych rozbieżności.

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji
winna być formułowana przy znaczącym udziale systemu.
System oceny realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach
presji, stanu i reakcji, pozwalających całościowo opisać zagadnienie polityki ochrony środowiska
i zarazem dających możliwość porównań międzyregionalnych. System tworzyć będą:
1. wskaźnik presji na środowisko, wskazujące główne źródła problemów i zagrożeń
środowiskowych, odnoszących się do tych form działalności, które zmniejszają ilość i jakość
zasobów (np. emisja zanieczyszczeń do środowiska, ilość odpadów gromadzonych na
składowiskach, tempo eksploatacji zasobów środowiska).
2. wskaźniki stanu środowiska, odnoszące się do jakości środowiska i jego zasobów,
pozwalające na ocenę zachodzących zmian (np. lesistość, udział gruntów rolnych),
3. wskaźniki reakcji (działań ochronnych), pokazujące działania podejmowane w celu poprawy
jakości środowiska lub złagodzenia antropresji na środowisko (np. procent mieszkańców
korzystających z oczyszczalni ścieków, udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni
województwa, powierzchnia gruntów zrekultywowanych, wydatki na ochronne środowiska).
Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje
Głównego Urzędu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane
dotyczące gospodarki odpadami podano według stanu za rok 2007. Listę proponowanych
wskaźników dla Gminy Świebodzice przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 21. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Gminy
Świebodzice.
Dane wyjściowe
Lp.
Wskaźniki
2007
Ochrona przyrody i krajobrazu
1. Obszary Natura 2000
2
2. Rezerwaty
2
3. Parki krajobrazowe
1
4. Obszary chronionego krajobrazu
0
5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
0
6. Użytki ekologiczne
0
Lasy
7. Lesistość miasta i gminy
10,77 %
Gleby
8. Grunty zdewastowane i zdegradowane
b.d.
9. Ekologiczne
gospodarstwa
rolne
b.d.
posiadające certyfikat
Jakość wód podziemnych i powierzchniowych
10. Jakość wód podziemnych
III-V klasa
11. Jakość wód powierzchniowych
IV-V klasa
12. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
BZT5 – 63 910
komunalnych
odprowadzane
do
ChZT - 538 660
odbiorników w kg/rok
Zawiesina – 82170
Chlorki i Siarczany – b.d.
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Lp.

Wskaźniki

Dane wyjściowe
2007

13.

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
przemysłowych
odprowadzane
do
b.d.
odbiorników
14. Ścieki przemysłowe i komunalne Komunalne: 9 130 dam3/rok
oczyszczane
Przemysłowe: b.d
15. Ludność w miastach korzystająca z
73,7 %
sieci kanalizacyjnej
16. Ludność
obsługiwana
przez
38,5 %
oczyszczalnie ścieków (w % ludności
ogółem)
Ochrona powietrza atmosferycznego
17. Liczba stref, w których poziom
substancji jest wyższy od wartości
dopuszczalnej, powiększonej o
1
margines tolerancji (wymagane jest
sporządzenie programów ochrony
powietrza)
18. Liczba stref, w których poziom pyłu
zawieszonego PM10 jest wyższy od
wartości dopuszczalnej, lecz nie
1
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
19 Liczba stref, w których poziom pyłu
zawieszonego NO2 jest wyższy od
0
wartości dopuszczalnej, lecz nie
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
20. Liczba stref, w których poziom pyłu
zawieszonego benzenu C6H6 jest
wyższy od wartości dopuszczalnej, lecz
0
nie przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
Energia odnawialna
21. Udział energii odnawialnej w całkowitym
b.d.
zużyciu energii pierwotnej - ogółem
22. Udział energii wodnej
b.d.
Dla prawidłowej realizacji monitoringu wykonalności celów, priorytetów i zadań Programu ochrony
środowiska Gminy Świebodzice niezbędna jest okresowa wymiana informacji pomiędzy
Starostwem Powiatowym a Urzędem Miasta, dotycząca stanu komponentów środowiska oraz
stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań (w tym w szczególności zadań gminy).
Przewiduje się wymianę ww. informacji w sposób zorganizowany – w ustalonej formie pisemnej lub
elektronicznej (sprawozdawczość okresowa).
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13. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa
miejscowego (gminy, powiatu) pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania
przestrzennego gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające
mu realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie
z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej
współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich
kompetencji.
Organ wykonawczy gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminny
Program Ochrony Środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu.
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów
uczestniczących w nim. Są to:
- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,
- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące,
- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu,
- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie
Miejskiej Świebodzic raporty z wykonania programu. W praktyce, Burmistrz może wyznaczyć
koordynatora wdrażania programu. Zadaniem koordynatora jest ścisła współpraca z Burmistrzem
i Radą Miejską oraz przedstawianie im okresowych sprawozdań z realizacji programu.
Rada Miejska współdziała z organami administracji rządowej i samorządowej szczebla
wojewódzkiego, powiatowego oraz z samorządami gminnymi. Natomiast w dyspozycji Zarządu
Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez
WFOŚiGW). Ponadto Rada Miejska współdziała z instytucjami administracji rządowej,
w dyspozycji których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują
respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód
(RZGW).
Władze miasta mogą być wspierane przez Zespół Konsultacyjny, który może być powołany
spośród przedstawicieli lokalnych społeczności samorządowych zaangażowanych już w proces
tworzenia projektu programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach roboczych.
Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania programu oraz
uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania Zespołu Konsultacyjnego
powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
W niektórych pracach Zespołu Realizacji Programu powinny także uczestniczyć podmioty
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w programie.
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Rysunek 8. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.
Rada Miejska

Rada Miejska
Burmistrz
Koordynator programu

Instytucje kontrolujące

Marszałek, Zarząd
Województwa
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Tabela 22. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Lp. Zagadnienie
Główne działania w latach 20072010
1.
Wdrażanie programu
Raporty o wykonaniu programu (2x,
ochrony środowiska
2009 i 2011)

2.

Edukacja ekologiczna,
Komunikacja ze
społeczeństwem,
System informacji o
środowisku

3.

Systemy zarządzania
środowiskiem

4.

Monitoring stanu
środowiska

Wspieranie finansowe samorządów,
zakładów, instytucji, organizacji
wdrażających program
Rozwój różnorodnych form edukacji
ekologicznej w oparciu o instytucje
zajmujące się tym zagadnieniem Realizacja zapisów ustawy dot.
dostępu do informacji o środowisku i
jego ochronie
Większe wykorzystanie mediów
(prasa, telewizja, internet) w celach
informowania społeczeństwa o
podejmowanych i planowanych
działaniach z zakresu ochrony
środowiska, w tym realizacji
programów
Wspieranie i promowanie zakładów /
instytucji wdrażających system
zarządzania środowiskiem
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi
Informacje o stanie środowiska w
gminie

Instytucje
uczestniczące
Rada Miejska,
Inne jednostki
wdrażające
Program
WFOŚiGW,
Fundusze celowe,
Fundusze UE
Rada Miejska,
Zarząd
województwa
WIOŚ,
Organizacje
pozarządowe

Rada Miejska,
Wojewoda
Fundusze celowe
WIOŚ, WSSE,
RZGW, Marszałek,
Rada Miejska
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14. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez podmioty
gospodarcze.
Źródła finansowania programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo –
ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
Dostępne na rynku polskim publiczne źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony
środowiska można podzielić na:
- krajowe – pochodzące z budżetu państwa, budżetu gminy, pozabudżetowych instytucji
publicznych, udzielane w formie dotacji, grantów i subwencji,
- pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, fundacje itp.
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków
ponoszą przedsiębiorstwa, fundusze ekologiczne i samorządy terytorialne, natomiast udział
środków budżetu jest mały.
Wiele samorządów chce skorzystać w okresie promowania 2007 – 2013 ze środków dostępnych
w PO Infrastruktura i Środowisko (Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego). Nie można obecnie określić ile z tych projektów uzyska dofinansowanie, gdyż
procedura przydzielania środków będzie trwała również kolejnych latach.
Głównym celem priorytetu 4 RPO WD „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne” jest poprawa
stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności
biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Śląska, a także poprawa poziomu
bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom,
likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych.
W przypadku projektów dotyczących kanalizacji i oczyszczalni ścieków realizowane będą projekty
zgodne z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w zakresie wskazanych w
tym dokumencie aglomeracji od 2 tys. do 15 tys. RLM. Wspierane będą projekty dotyczące:
• budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków;
• budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
• działań z zakresu sanitacji i racjonalnego gospodarowania wodą, zwłaszcza na obszarach
wiejskich i terenach objętych ochroną, np. siecią Natura 2000 oraz na terenach
turystycznych czy uzdrowiskowych.
W ramach priorytetu realizowane będą projekty przyczyniające się do poprawy jakości powietrza,
w tym preferowane będą przedsięwzięcia:
• realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia;
• mające wpływ na tereny objęte ochroną
• zlokalizowane na terenach turystycznych czy uzdrowiskowych
Bardzo istotne będą działania nastawione na ochronę bioróżnorodności w regionie oraz
zwiększenie powierzchni obszarów chronionych poprzez realizację m.in. projektów:
• przyczyniających się do zahamowania strat różnorodności biologicznej na wszystkich
poziomach jej organizacji, czyli różnorodności wewnątrzgatunkowej, międzygatunkowej i
ponadgatunkowej (ekosystemów i krajobrazów);
• wzbogacających skład gatunkowy drzewostanów w celu zwiększenia różnorodności
genetycznej i biologicznej biocenoz leśnych;
• pozwalających na odbudowę i utrzymanie siedlisk we właściwym stanie lub
przywracających ich właściwy stan;
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•

przyczyniających się do renaturalizacji obszarów hydrograficznych i utrzymania obszarów
wodno-błotnych, zmierzających do pozyskania gruntów pod obszary chronione.

Dla zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej regionu realizowane będą projekty powiązane bądź
znajdujące się w „Programie dla Odry 2006” dotyczące budowy, odbudowy i przebudowy
przeciwpowodziowej infrastruktury hydrotechnicznej.
W priorytecie realizowane będą projekty systemowe związane z zapobieganiem i zwalczaniem
skutków suszy, szczególnie na obszarach górskich, wiejskich, leśnych i innych terenach
o okresowych deficytach wody.
W związku z zagrożeniem lasów realizowane będą projekty wspierające system ochrony
przeciwpożarowej poprzez rozwój infrastruktury związanej z zapobieganiem i szybką likwidacją
zagrożeń, np. leśnych dróg dojazdowych, punktów czerpania wody itp.
Znaczne uprzemysłowienie województwa stwarza ryzyko katastrof technologicznych, dlatego
dofinansowywane będą również projekty dotyczące istniejących i powstających publicznych
struktur organizacyjnych zajmujących się bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym
w regionie.
Dodatkowo wspierane będą projekty zmierzające do poprawy i podniesienia świadomości
ekologicznej społeczeństwa z zakresu budowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury służącej
szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
O środki na realizację projektów w ramach Priorytetu mogą ubiegać się:
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorcy,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• organizacje pozarządowe
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Parki narodowe i krajobrazowe
Środki finansowe dostępne na ochronę środowiska są również, w utworzonym na mocy
Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005, Europejskim Funduszu Rolnym – Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW). Zdaniem EFRROW, jest promocja zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich we Wspólnocie. Zgodnie z przepisami każdy kraj członkowski obowiązany jest
opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan
Strategiczny obejmuje lata 2007 – 2013. Łączna kwota środków na PROW 2007 – 2013 to ok.
17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około
4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne. W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i
Rolnictwa Województwa Dolnośląskiego na lata 2005 – 2013 przewidziano dwa priorytety
wpisujące się w założenia niniejszego Programu:
Priorytet 1: Poprawa (ilościowa i jakościowa) infrastruktury produkcyjnej, technicznej
i społecznej dla wzmocnienia konkurencyjności obszarów wiejskich;
W ramach drugiego priorytetu planowane jest działanie Budowa i modernizacja systemu
infrastruktury przeciwpowodziowej, urządzeń melioracyjnych i małej retencji wodnej
z zaplanowanymi środkami na lata 2007 – 2013 wynoszącymi 83,7 mln EU (wg. kursu 4,00).
Priorytet 2: Poprawa konkurencyjności oraz wspieranie trwałego i zrównoważonego
rozwoju rolnictwa oraz wzmocnienie przetwórstwa rolno – spożywczego.
W ramach 2 priorytetu w zapisy niniejszego Programu wpisuje się zadanie:
3.3. Wsparcie działań w gospodarstwach rolnych, służących zachowaniu walorów przyrodniczo –
krajobrazowych obszarów wiejskich – kwota dofinansowania z EFRROW na lata 2007 – 2013
– 200,0 mln EU (wg. Kursu 4,00).
Zakładana całkowita kwota do wykorzystania z EFRROW na lata 2007 – 2013 to blisko 710,45
mln Euro.
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Tabela 23. Środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska w latach 2007–2013 (w mln
EU).
Lp.
Dokumenty
EFRR
EFRROW
FS
Razem
1. Regionalny Program
399,10
399,10*
Operacyjny Województwa
Dolnośląskiego
-#
1328,30+
2. Projekt PO Infrastruktura i
1328,30
Środowisko – projekty z
terenu Województwa
Dolnośląskiego
3. Program Rozwoju Obszarów
710,45
710,45
Wiejskich
399,10
710,45
1328,30+
RAZEM bez przerwy
2437,85
5. Rezerwa z PO Infrastruktura i
143,70+
143,70
Środowisko – projekty z
terenu Województwa
Dolnośląskiego
399,10
710,45
1472,00+
RAZEM z rezerwą
2581,55
*łącznie ze środkami tylko w części przeznaczonymi na ochronę środowiska
#z funduszu tego mogą np. skorzystać duże przedsiębiorstwa i samorządy, na dzień dzisiejszy nie jest możliwe
oszacowanie kwoty
+wielkość środków wg. Projektów zapisanych w indykatywnym wykazie projektów kluczowych i dużych do POIiŚ oraz
przesłanych do MRR w ramach konsultacji społecznych (aktualne na dzień 29.08.2007).
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