AKTUALIZACJA
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE
NA LATA 2011 – 2014
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

Świebodzice 2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

ul. Niemodlińska 79 pok. 22-23
45-864 Opole
tel./fax. 77/454-07-10, 77/474-24-57
kom. 605-26-24-27, 607-79-05-85
e-mail: albeko@poczta.fm

Wykonawcą
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice
na lata 2011 – 2014 z perspektywą na lata 2015-2018
był zespół firmy ALBEKO z siedzibą w Opolu
w składzie:

mgr inż. Beata Podgórska
mgr inż. Jarosław Górniak
mgr inż. Paweł Synowiec
mgr Marta Stelmach
Mateusz Podgórski

2

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

SPIS TREŚCI:
1. WPROWADZENIE ...................................................................................................................... 8
2. METODYKA OPRACOWANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA
....................................................................................................................................................... 9
3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ŚWIEBODZICE .................................................................... 11
3.1. INFORMACJE OGÓLNE .........................................................................................................................11
3.2. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE I ADMINISTRACYJNE ....................................................................................12
3.3. W ARUNKI KLIMATYCZNE ......................................................................................................................13
3.4. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI, GEOMORFOLOGIA ...............................................................................14
3.5. ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚWIEBODZICE.................................................14
3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego ............................................................................14
3.5.1.1. Formy użytkowania terenów ......................................................................................................................... 15
3.5.1.2. Zabytki ........................................................................................................................................................... 16

3.6. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA ................................................................................................................16
3.7. SYTUACJA GOSPODARCZA ...................................................................................................................16
3.8. ROLNICTWO .......................................................................................................................................21
3.9. INFRASTRUKTURA TECHNICZNO - INŻYNIERYJNA .....................................................................................22
3.9.1. Zaopatrzenie Miasta Świebodzice w energię cieplną. ................................................................22
3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny ...............................................................23
3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną...................................................25
3.9.4. Infrastruktura transportowa .......................................................................................................25
3.9.5. Zaopatrzenie w wodę ................................................................................................................27
3.9.6. Odprowadzenie ścieków ...........................................................................................................29

4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE AKTUALIZACJI PROGRAMU ...................................................... 32
4.1. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE OPRACOWANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA
MIASTA ŚWIEBODZICE. ..............................................................................................................................32
4.1.1. Zasady realizacji programu .......................................................................................................32
4.1.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa...................................................................................................................... 32
4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat
2012-2015. .................................................................................................................................................................. 33

5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ MIASTA ŚWIEBODZICE. .................................... 34
6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018 ..................................................................................... 37
6.1. CELE EKOLOGICZNE............................................................................................................................37
6.1.1. Kryteria o charakterze organizacyjnym ......................................................................................37
6.1.2. Kryteria o charakterze środowiskowym .....................................................................................37
6.1.3. Cele ekologiczne dla Miasta Świebodzice. ................................................................................38

7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH ................................................................................... 39
7.1. UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH SEKTOROWYCH .....................................39
7.1.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................39
7.2. ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE............................................................................................................39
7.2.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................40
7.3. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W DZIAŁANIACH NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................40
7.3.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................41
7.4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU ..................................................................................41
7.4.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................42
7.5. ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM........................................................................42
7.5.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................43

8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH ................................................................................ 44
8.1. OCHRONA PRZYRODY .........................................................................................................................44
8.1.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................63
8.2. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW .......................................................................................63
8.2.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................65

3

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

8.3. RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODNYMI ...........................................................................65
8.3.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................66
8.4. KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA PRZED POWODZIĄ ...................................................66
8.4.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................75
8.5. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI .............................................................................................................75
8.5.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................78
8.6. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI .....................................................................................78
8.6.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................82

9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. ................ 84
9.1. ŚRODOWISKO A ZDROWIE ....................................................................................................................84
9.1.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................84
9.2. JAKOŚĆ POWIETRZA ...........................................................................................................................84
9.2.1. Cel średniookresowy do 2018r. .................................................................................................89
9.3. OCHRONA WÓD ..................................................................................................................................91
9.3.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ................................................................................................99
9.3.2 Cel priorytetowy (2010-2014) ...................................................................................................100
9.4. GOSPODARKA ODPADAMI ..................................................................................................................100
9.4.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych .................101
9.4.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi ...................................................................102
9.4.3. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ............................103
9.4.4. Odpady zawierające azbest ....................................................................................................104
9.4.5. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi
biodegradacji oraz w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi azbest...............................105
9.4.6. Cele w gospodarce odpadami .................................................................................................106
9.5. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU ...................................................................................................................109
9.5.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ..............................................................................................115
9.6. ODDZIAŁYWANIE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH .................................................................................116
9.6.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ..............................................................................................118
9.7. POWAŻNE AWARIE ............................................................................................................................119
9.7.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ..............................................................................................121
9.8. W YKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ..............................................................................121
9.8.1. Cel średniookresowy do 2018 r. ..............................................................................................124

10. CELE I ZADANIA NA LATA 2012 – 2015. ........................................................................... 125
11. SPOSÓB KONTROLI ORAZ DOKUMENTOWANIA REALIZACJI PROGRAMU. ............... 128
12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................... 130
13. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU........................................................... 132
14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM. ................................................... 135
15. LITERATURA ....................................................................................................................... 136
Spis rysunków:

Rysunek 1. Położenie Miasta Świebodzice na tle podziału administracyjnego województwa
dolnośląskiego i Powiatu Świdnickiego. ........................................................................................ 11
Rysunek 2. Miasto Świebodzice na tle podziału fizycznogeograficznego wg J. Kondrackiego (1998)
..................................................................................................................................................... 13
Rysunek 3. Mapa lokalizacji Podstrefy Świebodzice...................................................................... 18
Rysunek 4. Mapa zagospodarowania Podstrefy Świebodzice ........................................................ 19
Rysunek 5. Obszar zasilania Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych. ........................................................................................ 24
Rysunek 6. Przebieg gazociągów w okolicach Świebodzic. ........................................................... 24
Rysunek 7. Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich przez teren Świebodzic................................ 26
Rysunek 8. Schemat przebiegu linii kolejowych w okolicach Świebodzic. ...................................... 27
Rysunek 9. Obszary Natura 2000 w Mieście Świebodzice ............................................................. 55
Rysunek 10. Mapa Natura 2000 Przełomy Pełcznicy pod Książem ................................................ 57

4

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

Rysunek 11. Mapa Natura 2000 Dobromierz ................................................................................ 59
Rysunek 12. Uszkodzenia lasów na terenie Miasta Świebodzice. ................................................... 64
Rysunek 13. Obszar zalewu powodzi z 1997 na terenie Świebodzic. .............................................. 67
Rysunek 14. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią i obszary wymagające ochrony przed
zalaniem na terenie Świebodzic. .................................................................................................... 68
Rysunek 15. Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią................................................................ 71
Rysunek 16. Proponowana lokalizacja zbiornika Książ. ................................................................ 74
Rysunek 17. Główne zbiorniki wód podziemnych w okolicach gminy Świebodzice. ....................... 95
Rysunek 18. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów .............................................................. 104
Rysunek 19. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. ........................................... 131
Spis tabel:

Tabela 1. Struktura gruntów ornych w Mieście Świebodzice .......................................................... 15
Tabela 2. Liczba ludności w Mieście Świebodzice ......................................................................... 16
Tabela 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2007-2010. ..................... 19
Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej w 2010 roku................................................ 19
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Świebodzice wg
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2010r. ....................................................... 20
Tabela 6. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Miasta Świebodzice ...................................... 21
Tabela 7. Powierzchnia zasiewów. ................................................................................................ 22
Tabela 8. Największe źródła energii cieplnej w Świebodzicach. ..................................................... 23
Tabela 9. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Miasta Świebodzice w 2009 r. ....................... 23
Tabela 10. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Mieście Świebodzice. .................................... 28
Tabela 11. Sieć kanalizacyjna w Mieście Świebodzice ................................................................... 29
Tabela 12. Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków obsługujących Miasto Świebodzice ........ 30
Tabela 13. Dane dot. gospodarki ściekami z terenu Miasta Świebodzice (oczyszczalnia „Ciernie”
w Świebodzicach) .......................................................................................................................... 30
Tabela 14. Pomniki przyrody ożywionej w Mieście Świebodzice. ................................................... 47
Tabela 15. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ........................ 56
Tabela 16. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG ........................ 57
Tabela 17. Charakterystyka gleb Powiatu Świdnickiego. ............................................................... 76
Tabela 18. Zawartość azotu mineralnego w glebach Powiatu Świdnickiego. ................................. 76
Tabela 19. Zakres zawartości metali ciężkich w glebach województwa dolnośląskiego. ................. 77
Tabela 20. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy Świebodzice. ........................ 80
Tabela 21. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowej w gminie Świebodzice. ............................... 88
Tabela 22. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2010 ................................................... 88
Tabela 23. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2010 r............................... 93
Tabela 24. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w jednolitych
częściach wód w roku 2010, zlokalizowanych poniżej Miasta Świebodzice. ................................... 94
Tabela 25. Punkty pomiarowo- kontrolne na terenie Miasta Świebodzice w 2009 roku .................. 96
Tabela 26. Ocena jakości wód podziemnych na terenie Miasta Świebodzice w 2009 roku.............. 96
Tabela 27. Ilość wystąpień badanych wskaźników zanieczyszczenia w odniesieniu do wymagań,
jakim powinny odpowiadać kategorie wód do spożycia na zbiorniku Dobromierz i rzeki Strzegomki
w 2010 r. ....................................................................................................................................... 97
Tabela nr 28. Ilość i rodzaje odpadów z sektora komunalnego zebranych z terenu miasta
Świebodzice oraz sposób ich zagospodarowania w latach 2009-2010 ......................................... 101
Tabela 29. Wyniki pomiarów analizowanych odcinków dróg krajowych w Mieście Świebodzice.. 111
Tabela 30. Wyniki pomiarów analizowanych odcinków dróg wojewódzkich w Mieście Świebodzice.
................................................................................................................................................... 112
Tabela 31. Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane w sąsiedztwie
analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 35. ............................................................................ 112
5

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

Tabela 32. Zestawienie działań naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego
dla drogi krajowej Nr 35 na „odcinku 2”. ................................................................................... 113
Tabela 33. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Świebodzic. ........ 118
Tabela 34. Cele i zadania w latach 2012-2015 ............................................................................ 125
Tabela 35. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Miasta
Świebodzice. ............................................................................................................................... 128
Tabela 36. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem. .................................. 131

ARiMR
ECONET
EFRROW
EMAS
GPZ
GSM
GZWP
IMGW
JCWp
KAG
KSE
KSRG
MEW
MG
MŚ
OCHK
OSP
PEM
PGR
PIG
PIP
PIS
PKP
PN
ppk
PSE
PSP
PSSE
RPO WD
SDR
SRP
THM
UE
UMTS
WFOŚiGW
WHO
WIOŚ
WWA
RLM

WYKAZ SKRÓTÓW
Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa
Krajowa Sieć Ekologiczna
Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich
Eco Management and Audit Scheme Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu
Główny Punkt Zasilania
Global System for Mobile Communication - standard telefonii komórkowej
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Jednolite Części Wód Podziemnych
Kategorie Agronomiczne Gleb
Krajowy System Energetyczny
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy
Małe Elektrownie Wodne
Minister Gospodarki
Minister Środowiska
Obszar Chronionego Krajobrazu
Ochotnicza Straż Pożarna
Promieniowanie elektromagnetyczne
Państwowe Gospodarstwa Rolne
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowa Inspekcja Pracy
Państwowa Inspekcja Sanitarna
Polskie Koleje Państwowe
Polska Norma
Punkt pomiarowo kontrolny
Polskie Sieci Energetyczne
Państwowa Straż Pożarna
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
Średni dobowy ruch - współczynnik przeliczeniowy
Stacja redukcyjno-pomiarowa
Trihalometanol
Unia Europejska
Universal Mobile Telecomunication System – Uniwersalny System Telekomunikacji
Ruchomej
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
World Health Organization - Światowa Organizacja Zdrowia
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Węglowodory aromatyczne
Równoważna liczba mieszkańców

6

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

RZGW
WZMiUW
WSSE
ZZR
ZDR

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Związek Melioracji i Urządzeń Wodnych
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
Zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

7

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

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. 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
samorządy 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
gminą w zakresie ochrony środowiska, będzie podstawą tworzenia programów operacyjnych
i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,
przesłanką konstruowania budżetu gminy, płaszczyzną koordynacji i układem odniesienia dla
innych podmiotów polityki ekologicznej, a także podstawą do ubiegania się o fundusze celowe.
Cele i działania proponowane w aktualizacji Programu ochrony środowiska posłużą do tworzenia
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Miasta Świebodzice, które służyć będą
poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w aktualizacji programu
powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów
środowiska naturalnego na terenie miasta.
Aktualizacja Programu 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. Sama aktualizacja programu 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 Mieście Świebodzice będzie miało charakter
procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania “kroczącego”,
polegającej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych
i wydłużaniu horyzontu czasowego aktualizacji Programu w jego kolejnych edycjach.
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2. METODYKA OPRACOWANIA AKTUALIZACJI PROGRAMU I GŁÓWNE UWARUNKOWANIA
Sposób opracowania aktualizacji 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 aktualizacji Programu poprzez konkretyzację
(uszczegółowienie) celów głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania
listy działań;
 scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych aktualizacji Programu w zakresie
rozwiązań prawno-instytucjonalnych, źródeł finansowania, ocen oddziaływania na
środowisko planowania przestrzennego;
 określeniu zasad monitorowania.
Źródłami informacji dla aktualizacji Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego
w Świebodzicach, ze Starostwa Powiatowego w Świdnicy, Wojewódzkiego Urzędu
Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu, Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałbrzychu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
w Świebodzicach, a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony
środowiska oraz gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa.
Jako punkt odniesienia dla aktualizacji Programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan
środowiska oraz stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2010.
Aktualizacja Programu oparta jest na zapisach następujących dokumentów:
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. 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 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”. – Warszawa
2008 r. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:
 stan wyjściowy,
 cele średniookresowe do 2016 roku,
 kierunki działań w latach 2009 – 2012,
 monitoring realizacji Programu,
 nakłady finansowe na wdrożenie Programu,
- Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:
 kierunki działań systemowych,
 ochrona zasobów naturalnych,
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
- Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015.
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 aktualizacji 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 aktualizacji gminnego programu
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
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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 dokumentami wyższego szczebla oraz aktami wykonawczymi do ustawy “Prawo ochrony
środowiska” i do kilkunastu ustaw komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana
w aktualizacji Programu.
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3. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ŚWIEBODZICE
3.1. Informacje ogólne
Miasto Świebodzice to ponad 20-tysięczne miasto położone w południowo – zachodniej części
Powiatu Świdnickiego, w Województwie Dolnośląskim. Znajduje się w obrębie oddziaływania
Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego zamieszkałego przez 370 000 – 400 000 osób. Zajmuje
powierzchnię 30,45 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 mieście nie ma prawnie wydzielonych
dzielnic.
Miasto Świebodzice posiada wiele terenów i obiektów nadających się do wykorzystania na cele
produkcyjne, handlowe, usługowe, gastronomiczne, turystyczno-rekreacyjne i mieszkaniowe.
W 1997 r. na gruntach miasta powstała Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest Park,
podstrefa Świebodzice.
Infrastruktura techniczna odpowiedzialna za zaopatrzenie mieszkańców Świebodzic w ciepło, gaz
i energię elektryczną jest dobrze rozwinięta. Stopień zwodociągowania obecnie lokuje się na
poziomie 97,9 %, natomiast systemem kanalizacji sanitarnej objętych jest ok. 73,9 % mieszkańców
miasta.
Rysunek 1. Położenie Miasta Świebodzice na tle podziału administracyjnego województwa
dolnośląskiego i Powiatu Świdnickiego.

Źródło: www.gminy.pl
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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 22 946
mieszkańców (stan z 31.12.2010r.). 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, Świebodzice 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: Świebodzice, 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.
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski obszar miasta położony jest na styku
dwóch mezoregionów: od strony południowej Pogórza Wałbrzyskiego, stanowiącego część
Sudetów Środkowych, od północnej - Obniżenia Przedsudeckiego, będącego progiem Przedgórza
Sudeckiego.
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Rysunek 2. Miasto Świebodzice na tle podziału fizycznogeograficznego wg J. Kondrackiego
(1998)

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

3.3. Warunki klimatyczne
Klimat Miasta Świebodzice oraz jej otoczenia kształtuje w znacznym stopniu rozciągające się
w kierunku południowym pasmo Gór Wałbrzyskich. Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu
i duże różnice wysokości, miasto znajduje się na pograniczu dwóch regionów klimatycznych:
 klimat typu przedgórskiego lub przejściowego. W jego zasięgu znajduje się centralna oraz
północna część miasta (są to tereny położone na północ od sudeckiego uskoku brzeżnego obszar Przedgórza Sudeckiego). Obszar ten charakteryzuje się średnią temperaturą roczną
poniżej 8°C i 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
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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.
Strukturę przestrzenną Miasta Świebodzice charakteryzują:
- położenie geograficzne, na styku dwóch jednostek przyrodniczych Sudetów i Podgórza
Sudeckiego. Obszar ten charakteryzuje się dużymi walorami przyrodniczymi
i krajobrazowymi, które stały się podstawą rozwoju funkcji turystycznej i wypoczynkowej,
- rozwinięta sieć komunikacji drogowej i komunikację kolejową. Miasto położone jest na
skrzyżowaniu ważnych dróg o znaczeniu krajowym: z Wrocławia przez Świdnicę
i Świebodzice do Jeleniej Góry i Pragi, ze Świebodzic przez Wałbrzych i Golińsk do Czech
oraz w kierunku północnym przez Strzegom do Legnicy,
- wysoki stopień urbanizacji regionu wraz z koncentracją przemysłu,
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bogata przeszłość historyczna regionu wyróżniająca się występowaniem cennych układów
urbanistycznych, zespołów i obiektów zabytkowych,
- potencjał ekonomiczny i demograficzny regionu,
- położenie w strefie przygranicznej, w niewielkiej odległości od Czech i Niemiec.
-

Świebodzice znajdują się w obrębie oddziaływania Wałbrzyskiego Zespołu Miejskiego
zamieszkałego przez 370-400 tysięcy mieszkańców.
Opracowane w latach 1994-1998 przez Urząd Wojewódzki w Wałbrzychu Studium
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wałbrzyskiego określa miasto Świebodzice
jako ośrodek obsługi lokalnej, położony w strefie polityki przestrzennej o dominującej funkcji
turystycznej, ochronnej i koncentracji urbanizacji. Do funkcji ochronnej zaliczono obszar
Książańskiego Parku Krajobrazowego wraz z otuliną.
Ponad 38 % ludności miasta zamieszkuje w zabudowie osiedlowej (Osiedle Sudeckie i Osiedle
Piastowskie), a ok. 52 % w starej zabudowie miejskiej (Stare Miasto. Pełcznica). Tylko ok. 6 % to
mieszkańcy nowej zabudowy jednorodzinnej (Osiedle Słoneczne i Osiedle Wilcza Góra).
Najmniejsza grupa 4 % społeczeństwa zamieszkuje zabudowę wiejską.
Zasadniczymi czynnikami kształtującymi możliwości i warunki rozwoju miasta są:
- położenie miasta w obszarze koncentracji urbanizacji otoczone terenami o funkcji ochronnej,
turystycznej oraz rolniczej,
- dogodne połączenie komunikacyjne drogowe i kolejowe z krajem oraz Czechami.
- wykształcone centrum obsługi rejonu,
- wysoki stopień uprzemysłowienia, charakteryzujący się znaczną dekapitalizacją strefy
produkcyjnej, usługowej oraz zasobów mieszkaniowych i gospodarki komunalnej,
- zróżnicowana strefa produkcyjna odporna na wahania koniunkturalne,
- ścisłe związki funkcjonalno-przestrzenne z gminami ościennymi,
- zrównoważona struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta z jednoznacznie określonym
centrum usługowo-dyspozycyjnym, duże rezerwy terenowe umożliwiające wprowadzenie
nowego zainwestowania miejskiego,
- znaczny odsetek gruntów komunalnych (wynoszący 17,15% powierzchni ogólnej miasta),
w tym duży udział gruntów zabudowanych - przeważa zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna,
- wysokie walory przyrodnicze obszarów sąsiednich. Występują obszary prawnie chronione
(Parki Krajobrazowe, rezerwaty przyrody),
- bogata przeszłość historyczna regionu, skutkująca występowaniem zespołów
urbanistycznych i obiektów zabytkowych,
- rozwinięta infrastruktura techniczna, wymagająca jednak modernizacji i uzupełnienia,
- układ drogowy miejski - nie spełniający wymogów, konieczna jest przebudowa
i modernizacja a także budowa tras obwodowych na głównych ciągach komunikacyjnych.
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 gruntów ornych w Mieście Świebodzice
Lp.
1.

Grunty i użytki rolne

Powierzchnia [ha]

Użytki rolne, w tym:

2 154
1 810

1.1.

grunty orne

1.2.

sady

123

1.3.

łąki

119

1.4.

pastwiska

102
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Lp.

Grunty i użytki rolne

Powierzchnia [ha]

2.

Lasy i zadrzewienia

3.

Tereny komunikacyjne, w tym:

325
199

3.1.

Drogi

155

3.2.

Koleje

44

4.

Rzeki

25

5.

Rowy melioracyjne

23

6.

Pozostałe grunty

566

Źródło danych: UM Świebodzice

Walory estetyczne miasta podnoszą zieleńce i zieleń uliczna - stanowiąc łącznie powierzchnię
8,4 ha oraz tereny zieleni osiedlowej o łącznej powierzchni ok. 9 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 w Świebodzicach na
koniec 2010r. wyniosła 22 874 osoby. W porównaniu z 2007 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców
o ok. 1,3 % (302 osoby). Główną przyczyną takiego stanu był ujemny przyrost naturalny.
Średnia gęstość zaludnienia na koniec 2010 r. wyniosła ok. 751 osób na 1 km2. Biorąc pod uwagę
spadkową tendencję demograficzną w kraju – szacuje się, że w kolejnych latach będzie
następował spadek liczby ludności w Świebodzicach.
Tabela 2. Liczba ludności w Mieście Świebodzice

2007

2008

2009

2010

23176

22952

22920

22874

Liczba ludności w roku:
Szacunkowo
2011
2012
2013
2014
2015

2016

2017

2018

22737

22063

21930

21799

22600

22465

22330

22196

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z ewidencji ludności z Urzędu Miejskiego
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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.:
- SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY POLAND Sp. z o.o. – producent urządzeń i systemów
elektroenergetycznych
- BIZ – sprzedaż artykułów ceramicznych, wyposażenie sanitarne,
- CAPRICORN – produkcja systemów do urządzeń grzewczych,
- DEFALIN – produkcja sznurka, siatki rolniczej, taśmy opakowaniowej,
- ELMAN – usługi transportowe, spedycja, handel,
- EURODOM – produkcja wyrobów tartacznych, impregnowanie drewna ,
- FAMALEN – produkcja odlewów,
- GEA POLSKA – produkcja wyrobów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
- HOWELL ALUMINIUM – usługi budowlane,
- MONEVA – odlewnictwo ciśnieniowe aluminium,
- PHUP METALPLAST – produkcja z tworzyw sztucznych, obróbka wyrobów metalowych,
- TERMET S.A. – produkcja kotłów gazowych,
- ŚNIEŻKA – produkcja wyrobów cukierniczych,
- ZAWPOL – produkcja wyrobów metalowych,
- PROMONT - cięcie laserowe, wymienniki ciepła, malowanie proszkowe,
- GEODROP Sp. z o.o. – usługi geologiczne,
- CAST Sp. J. – produkcja i dystrybucja materiałów opakowaniowych.
Na terenie Miasta Świebodzice istnieje Podstrefa Świebodzice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej "INVEST - PARK", która jest jedną z najszybciej rozwijających się stref
przemysłowych w Polsce. Została ona ustanowiona Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15
kwietnia 1997 roku.
Głównymi jej udziałowcami są: Skarb Państwa, który posiada decydującą liczbę głosów, gminy, na
terenie których znajdują są podstrefy, instytucje finansowe - banki oraz Agencje Rządowe, wśród
nich Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Do zadań Spółki należy przede wszystkim prowadzenie
działań promujących podejmowanie działalności gospodarczej w strefie oraz działań skierowanych
na rozwój strefy poprzez gospodarowanie majątkiem, rozbudowę infrastruktury oraz kompleksową
i fachową obsługę inwestorów. Spółka zarządzająca ma uprawnienia, z upoważnienia Ministra
Gospodarki, do przeprowadzania przetargów i rokowań na sprzedaż gruntów oraz prawo
udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie.
W związku z dynamicznym rozwojem strefy oraz wysokim stopniem zagospodarowania obszarów
objętych strefą (włączając pełne wykorzystanie dostępnych terenów w niektórych podstrefach) od
końca 2000 roku tereny WSSE systematycznie powiększano oraz włączano nowe podstrefy.
Głównymi atutami Strefy są możliwe do uzyskania przez inwestorów ulgi podatkowe oraz inne
zachęty. Inwestując w WSSE można otrzymać pomoc publiczną w wysokości do 40 %
(w województwie dolnośląskim i wielkopolskim) albo do 50 % (w województwach opolskim
i lubuskim) kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą lub dwuletnich kosztów pracy
nowozatrudnionych pracowników. Z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność
w sektorze transportu, w przypadku małych przedsiębiorców intensywność pomocy publicznej
podwyższona jest o 20 punktów procentowych, natomiast w przypadku średnich przedsiębiorców,
intensywność pomocy publicznej podwyższona jest o 10 punktów procentowych. Wszystkie
podstrefy posiadają w pełni rozwiniętą, nowoczesną infrastrukturę techniczną. Znajdują się one
w dogodnym geograficznie położeniu względem stolicy Dolnego Śląska - Wrocławia oraz
w bezpośrednim sąsiedztwie granicy z Republiką Czeską i w bliskiej odległości od granicy
Niemieckiej. Stanowi to dodatkowy atut pozwalający prognozować skuteczny rozwój inwestycji
ulokowanych w strefie. Atrakcyjność strefy podwyższa dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna -
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system drogowy i kolejowy oraz istniejąca i modernizowana autostrada A4. Znajdujące się
w regionie Międzynarodowe Pasażersko - Towarowe Lotnisko we Wrocławiu umożliwia szybkie
połączenia lotnicze, zarówno krajowe jak i zagraniczne.
Obszar Podstrefy Świebodzice zlokalizowany jest na terenie Świebodzic, na jego północnych
obrzeżach, w niewielkiej odległości od centrum miasta i obejmuje tereny o łącznej powierzchni
10,3272 ha gruntów, z czego:
 1,2905 ha , to gruntu położone przy ul. Świdnickiej 57 w Świebodzicach, ich właścicielem
jest "INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.o. w Wałbrzychu,
 9,0367 ha, to grunty będące własnością Gminy Świebodzice i położone są w okolicach ul.
Strzegomskiej w Świebodzicach (uważa się, że po wybudowaniu nowej drogi na tym
obszarze inwestycyjnym należy nadać nową nazwę powstałej ulicy).
Przedsiębiorcy inwestujący na proponowanych terenach należących do WSSE mają możliwość
uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości. Poniższe rysunki prezentują lokalizację i stan
zagospodarowania WSSE Podstrefy Świebodzice.
Rysunek 3.Mapa lokalizacji Podstrefy Świebodzice
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Rysunek 4.Mapa zagospodarowania Podstrefy Świebodzice

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2007-2010.
Liczba zarejestrowanych
Miasto
Lp. Rok
podmiotów
Sektor publiczny Sektor prywatny
gospodarczych ogółem
1.
2007
2 627
365
2 262
2.
2008
2 630
322
2 308
3.
2009
2 481
322
2 159
4.
2010
2 507
325
2 182
Źródło: www.stat.gov.pl

Tabela 4. Podział podmiotów gospodarki narodowej w 2010 roku.
w sektorze publicznym:
- podmioty gospodarki narodowej ogółem
- państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego
ogółem
- spółki handlowe
- spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego
w sektorze prywatnym:
- podmioty gospodarki narodowej ogółem
- osoby fizyczne

Miasto
325
34
2
Miasto
2 182
1 582
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- spółki prawa handlowego
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego
- stowarzyszenia i organizacje społeczne, fundacje
- spółdzielnie

154
42
33
6

Źródło www.stat.gov.pl, 2010r.

W sektorze publicznym w 2010 roku zarejestrowano: 325 podmiotów (ok. 13 %), natomiast
w sektorze prywatnym: 2 182 (ok. 87 %). Ponad 63 % podmiotów gospodarczych to zakłady osób
fizycznych. Pozostałe podmioty gospodarcze to według ilości: spółki prawa handlowego, spółki
z udziałem kapitału zagranicznego, stowarzyszenia i organizacje społeczne oraz spółdzielnie.
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.
Poniższa tabela przedstawia Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Miasta
Świebodzice wg wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Świebodzice wg
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w 2010r.
Ilość
Nazwa sekcji wg PKD
podmiotów
A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo
19
B. Górnictwo i wydobywanie
C. Przetwórstwo przemysłowe

1
213

D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

--

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność
związana z rekultywacją

9

F. Budownictwo

266

G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając
motocykle

666

H. Transport, gospodarka magazynowa

159

I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

59

J. Informacja i komunikacja

27

K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

67

L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości

524

M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

147

N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca

35

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne

2

P. Edukacja

57

Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

91

R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

24

S. Pozostała działalność usługowa

141

Źródło: www.stat.gov.pl, Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD
w 2010 r.
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3.8. Rolnictwo
Pomimo miejskiego i przemysłowego charakteru Gminy znaczącą rolę odgrywa rolnictwo. Wynika
to z włączenia w poprzednich latach do miasta dwóch typowo rolniczych dzielnic: Pełcznicy
i Cierni.
Powierzchnia użytków rolnych na terenie miasta wynosi 2 154 ha, co stanowi ok. 70,7 % ogólnej
powierzchni miasta i stanowi jego największy udział. W użytkach rolnych dominują grunty orne –
84,0 %, udział łąk to 5,5 %, pastwisk – 4,7 %. Znaczny udział posiadają sady – 5,7 %, choć są to
głównie plantacje przydomowe i zorganizowane w Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Dominującymi typami gleb na terenie miasta są: gleby brunatne właściwe oraz gleby płowe,
wykształcone na podłożu gliniastym i lessowym, a w dolinach przeważają mady. W górnych
partiach występują natomiast gleby szkieletowe wykształcone na rumoszu.
Na podstawie oceny rolniczej przydatności gleb przeważają kompleksy: pszenny dobry i żytni
dobry. Użytki zielone zaliczane są z kolei do bardzo dobrych i dobrych. Wysoką jakość gleb gminy
najlepiej ocenić poprzez klasy bonitacyjne.
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych na terenie 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 uprawy zbóż, ziemniaki, warzywa, rośliny
pastewne i rzepak.
Zróżnicowanie typologiczne, rodzajowe oraz gatunkowe gleb, a także zmienność przestrzenna ich
występowania na terenie gminy Świebodzice uwarunkowane zostały właściwościami skał
glebotwórczych, warunkami wodnymi i szatą roślinną.
Rolnictwo jest podrzędną formą aktywności gospodarczej mieszkańców na terenie miasta.
Rolnictwu nie sprzyja ani ukształtowanie geomorfologiczne terenu miasta, ani przeciętnej jakości
gleby. Działalność rolnicza jest prowadzona Świebodzicach na niewielka skalę.
Ogółem na terenie gminy funkcjonuje ok. 273 gospodarstw rolnych (Narodowy Spis Rolny, 2002 r.)
Tabela 6. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Miasta Świebodzice
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gospodarstwa rolne
Razem:
do 2 ha
od 2 ha do mniej niż 5 ha
od 5 ha do 10 ha
od 10 ha do 20 ha
od 20 ha do 50 ha
powyżej 50 ha

Liczba
[szt.]
184
46
45
39
42
9
3

Średnia
Powierzchnia powierzchnia
[ha]
gospodarstwa
[ha]
1 310
7,12
76
1,65
119
2,64
260
6,66
456
10,85
243
27,00
156
52,00

Źródło danych: UM w Świebodzicach
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Okres wegetacyjny ozimin wynosi od 320 do 340 dni, natomiast kultur jarych od 160 do 200 dni.
Powierzchnię zasiewów przedstawia tabela poniżej:
Tabela 7. Powierzchnia zasiewów.
Powierzchnia
Rodzaj
zasiewów [ha]
ogółem
1 810
zboża
1 100
ziemniaki
380
rzepak
40
warzywa
190
pastewne
100

Udział procentowy
[%]
100
58,4
22,4
2,0
11,2
5,9

Źródło danych: UM w Świebodzicach

Stan ilościowy pogłowia bydła zmniejszył się w ciągu ostatnich 20 lat o ok. 93 %, natomiast trzody
chlewnej o ok. o ok. 33 %. Przyczynami tak dużego spadku są niewątpliwie warunki zbytu
i opłacalności produkcji, powiązane ściśle ze skalą produkcji i jej jakości. Aktualny stan pogłowia
zwierząt gospodarskich przedstawia się następująco:
- bydło ogółem – 36 szt., w tym krowy – 18 szt.,
- trzoda chlewna ogółem 850 szt., w tym maciory – 125 szt.,
- owce – 4 szt.,
- kozy – 27 szt.,
- konie – 21 szt.,
- drób rzeźny - 60 000 szt.

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna
3.9.1. Zaopatrzenie Miasta Świebodzice w energię cieplną.
Świebodzice nie posiadają centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło. Zaopatrzenie to odbywa
się w różny sposób. Stare budownictwo mieszkaniowe przedwojenne i częściowo nowsze
posiada ogrzewanie piecowe, centralne ogrzewanie z lokalnych kotłowni lub ogrzewanie etażowe.
Budynki użyteczności publicznej zlokalizowane w starej zabudowie ogrzewane są z lokalnych
kotłowni opalanych paliwem stałym lub gazem. Natomiast nowe osiedla wraz z całą infrastrukturą
zaopatrywane są z centralnych źródeł ciepła.
Generalnie należy stwierdzić, że miasto zaopatrywane jest z :
- kotłowni rejonowych Fortum Power Heat Polska Sp. z o.o. oddział Wałbrzych
zlokalizowanych przy osiedlu Piastowskim i Osiedlu Sudeckim,
- kotłowni przemysłowych dostarczających energię cieplną dla potrzeb technologicznych
i grzewczych istniejących zakładów przemysłowych,
- kotłowni lokalnych, w które wyposażone są zespoły zabudowy mieszkaniowej i użyteczności
publicznej,
- ogrzewanie piecowe występuje w części zabudowy mieszkaniowej.
Będące w przewadze indywidualne systemy zasilania budynków to zwykle 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.
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Tabela 8. Największe źródła energii cieplnej w Świebodzicach.
Lp.
Źródło
Paliwo
1.
Elektrociepłownia Świebodzice, ul. Mieszka I gaz ziemny GZ-50, węgiel
2.
Kotłownia Osiedle Sudeckie
węgiel kamienny
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.
Według stanu na 31.12.2009 w Świebodzicach 7 570 gospodarstw domowych było odbiorcami
gazu. Liczba czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosiła 1 781
sztuk. Ogólne zużycie gazu w 2009 r. na terenie Miasta Świebodzice wyniosło 3 173,9 tys. m3.
Tabela 9. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Miasta Świebodzice w 2009 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wyszczególnienie

jdn

Długość czynnej sieci ogółem
m
Długość czynnej sieci przesyłowej
m
Długość czynnej sieci rozdzielczej
m
Czynne połączenia do budynków
szt
Odbiorcy gazu
gosp.dom.
Odbiorcy ogrzewający mieszkania
gosp.dom.
Zużycie gazu
tys. m3
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań
tys. m3

Miasto
72 837
5 443
67 394
1 781
7 570
2 030
3 173,9
1 975,5

Źródło: www.stat.gov.pl, 2009

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.
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Rysunek 5. Obszar zasilania Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
Oddział Zakład Gazowniczy Wałbrzych.

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 67,394 km, sieć przesyłowa 5 443 km,
czynnych przyłączy do budynków istnieje 1 781 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. Łącznie sieć obsługuje 91,7% mieszkańców Świebodzic. Rezerwa przepustowości
stacji redukcyjnych stwarza warunki do rozwoju energetyki gazowej na terenie całej miasta.
Charakterystyka nitek gazociągów wysokiego ciśnienia jak również stacji redukcyjno pomiarowych
I-go stopnia przebiegających przez teren Miasta Świebodzice została przedstawiona poniżej:
Rysunek 6. Przebieg gazociągów w okolicach Świebodzic.

Źródło: www.gaz-system.pl
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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.
Przez teren gminy przebiegają dwie napowietrzne linie energetyczne najwyższego napięcia 220 kV
oraz jedna linia sieci dystrybucyjnych wysokich napięć 110 kV:
Głównym zadaniem linii 110 kV jest „rozdział” energii elektrycznej, wprowadzonej do tej sieci przez
transformacje NN/110 kV i elektrownie, w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza
jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych
120¸525 mm2.
Poprzez obszar miasta przechodzą następujące magistralne linie energetyczne:
- fragment elektroenergetycznej dwutorowej linii o napięciu 220kV w relacji Świebodzice –
Mikułowa,
- fragment elektroenergetycznej jednotorowej linii o napięciu 220kV w relacji Świebodzice Boguszów,
- fragmenty linii elektroenergetycznych 110 kV w kierunku Wałbrzycha i Strzegomia.
Energia elektryczna zasilająca miasto pochodzi ze stacji GPZ 400/220/110/40/20 kV
zlokalizowanej w Mokrzeszowie oraz z rozdzielni R-Pełcznica 110 kV położonej przy drodze do
Kamiennej Góry, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie dostaw mocy i energii
elektrycznej odbiorcom komunalno-bytowym i drobnym odbiorcom przemysłowym. Funkcja ta jest
realizowana poprzez zasilaną z poszczególnych GPZ-tów sieć średniego (SN) a następnie
niskiego (nn) napięcia. Stacje te są własnością spółki dystrybucyjnej Tauron Polska Energia S.A.
w Wałbrzychu.
Stałość zasilania miasta w energię elektryczną jest zachowana dzięki połączeniu sieci miejskiej
110 kV z systemem państwowym, co zapewnia pełne pokrycie potrzeb w przypadku awarii
urządzeń lokalnych. Ponadto istnieje rezerwa mocy w eksploatowanej sieci średniego napięcia
pozwalająca na rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.
W najbliższym czasie nie należy spodziewać się znaczących przyrostów zapotrzebowania na
energię elektryczną.
3.9.4. Infrastruktura transportowa
Na terenie miasta występują dwa systemy komunikacyjne: drogowy – odgrywający najistotniejszą
rolę w obsłudze komunikacyjnej mieszkańców gminy oraz system kolejowy - stanowiący funkcję
uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy.
Świebodzice położone są w środku pola czworoboku, którego wierzchołkami są miejscowości:
Świdnica, Wałbrzych, Dobromierz i Strzegom. Wpływ Świdnicy a zwłaszcza Wałbrzycha w sferze
gospodarczej, administracyjnej i kulturowej jest bardzo znaczny, uwidacznia się to także w silnych
powiązaniach komunikacyjnych między tymi miastami.
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 odleglejszymi miastami jak Wrocław, Jelenia Góra i Legnica.
Transport drogowy
Na system komunikacyjny Miasta Świebodzice składają się drogi krajowe, wojewódzkie,
powiatowe i gminne. Świebodzice są przykładem miasta położonego na szlaku, przez które
przechodzą ważne trasy komunikacyjne. Stan techniczny nawierzchni dróg i infrastruktury
towarzyszącej jest niezadowalający. Ulice miasta są nieprzystosowane do prowadzenia transportu
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ciężkiego, co powoduje nie tylko utrudnienia w ruchu miejskim, ale również zagrożenie hałasem,
wibracjami i zanieczyszczeniem powietrza.
Rysunek 7. Przebieg dróg krajowych i wojewódzkich przez teren Świebodzic.

Źródło: Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego, Mapa dróg 2010 r.

Świebodzice to ważny węzeł drogowy w skali województwa, przez teren miasta przebiegają drogi
następujących kategorii i długości:
Drogi krajowe:
 nr 34 relacji Wrocław – Świdnica – Jelenia Góra (długość drogi na terenie gminy
4,724 km),
 nr 35 relacji Świebodzice – Świdnica (długość drogi na terenie gminy 2,981 km),
Drogi wojewódzkie:
 nr 371 ul. Świdnicka o długości 0,760 km,
 nr 373 od ul. Piłsudskiego – ul. Wałbrzyska – ul. Strzegomska – ul. Wolności
o długości 1,5 km,
 nr 374 od ul. Wolności – ul. Strzegomska do granic gminy o długości 3,470 km
Drogi powiatowe o długości łącznej na terenie gminy 12 km,
Drogi gminne o długości łącznej na terenie gminy 25 km.
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.
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.
Dla powiązań komunikacyjnych związanych z codziennymi dojazdami do pracy i szkół duże
znaczenie ma sieć dróg powiatowych, łączących Miasto Świebodzice z ośrodkami ościennymi
(Wałbrzych, Świdnica, Strzegom, Jaworzyna Śląska).
Stan dróg w obrębie miasta nie jest dobry, kontynuowane są remonty głównych ciągów
komunikacyjnych, mające na celu modernizację infrastruktury drogowej.
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Transport kolejowy
Przez Świebodzice przebiega jedna linia kolejowa PKP Nr 274 znaczenia państwowego,
zelektryfikowana, 2 torowa, relacji Wrocław – Świebodzice – Jelenia Góra. Połączenie kolejowe
z Wrocławiem miasto uzyskało już w 1843r., co znacznie przyczyniło się do rozwoju miasta. 20 lat
później także wykonano także połączenie z Wałbrzychem. 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.
Rysunek 8. Schemat przebiegu linii kolejowych w okolicach Świebodzic.

Źródło: www.plk-sa.pl/linie-kolejowe/siec-linii-kolejowych-w-polsce/mapy/

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 Świebodzice jest zwodociągowane w około 97,9 %. Miasto zaopatrywane jest w wodę za
pomocą sieci komunalnej. 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.
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Rezerwowymi zasobami są wody potoku Lubiechowska 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 miasta. 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 10. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę w Mieście Świebodzice.
Lp.
Wodociągi:
Jednostka
2008
1

Długość czynnej sieci rozdzielczej
Liczba połączeń do sieci wodociągowej
2. budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania
3. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
Woda
dostarczana
do
gospodarstw
4. domowych i indywidualnych gospodarstw
rolnych
Źródło: ZWiK sp. z o.o. Świebodzice.

2009

2010

km

85,6

85,7

93,0

szt.

1 575

1 600

1 610

osoba

22 333

22 395

b.d.

tys.m3

674,8

666,8

663,8

Ochrona ujęć wody:
ZBIORNIK DOBROMIERZ:
Zbiornik Dobromierz jako główne źródło zaopatrzenia w wodę pitna dla Świebodzic objęty jest
ochroną. Decyzją administracyjną z 6.11.1998r. Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu
ustanowiono dla zbiornika strefy ochrony sanitarnej bezpośrednią i pośrednią obejmujące cały
zbiornik oraz rzekę Strzegomka wraz z dopływami.
Tereny stref są oznakowane tablicami informacyjnymi, część terenu ochrony bezpośredniej od
strony Dobromierza jest ogrodzona Wody zbiornika Dobromierz nie są udostępniane do celów
wędkarskich, połów ryb na zbiorniku jest więc kłusownictwem. Zgodnie z ustawą o rybactwie
śródlądowym ściganie działań kłusowniczych należy do Państwowej Straży Rybackiej.
Na odcinku drogi krajowej 375 między Dobromierzem a Pietrzykowem oraz drogi krajowej 34
między Siołkowicami a Dobromierzem obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Dodatkowo
wjazdy w strefy ochrony bezpośredniej są zabezpieczone szlabanami.
STUDNIE PODZIEMNE zlokalizowane w dzielnicy Pełcznica:
Decyzją administracyjną z dnia 31 sierpnia 1981r. ustanowiono strefę ochrony sanitarnej
bezpośrednia i pośrednią dla ujęcia wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody.
Teren w którym znajdują się dwie studnie podziemne jak i Zakład Uzdatniania Wody jest
ogrodzony oraz oznakowany. Na terenach strefy ochrony sanitarnej wód podziemnych i zakładu
uzdatniania wody ogranicza się korzystanie z wód i gruntów jedynie dla prowadzenia prac
związanych z eksploatacją i konserwacją ujęć wody i Zakładu Uzdatniania Wody.
ZBIORNIK POLEŚNICA:
Jako zbiornika magazynujący wodę do picia objęty jest ochrona sanitarną. Strefa ochrony
sanitarnej obejmuje:
- teren ochrony bezpośredniej w skład którego wchodzi zbiornik zaporowy utworzony za
potoku Poleśnica,
- teren ochrony pośredniej obejmujący teren zlewni potoku Poleśnica do przekroju ujęcia.
Zbiornik zaporowy Poleśnica jest ogrodzony i oznakowany tablicami informującymi,
o obowiązującym zakazie wstępu pod groźbą kary administracyjnej.
POTOK LUBIECHOWSKA WODA:
Potok Lubiechowska Woda przy ul. Sportowej w Świebodzicach przez ujęcie brzegowo - progowe
zasila trzy stawy retencyjno - osadcze. Stawy znajdują się na terenie Stacji Uzdatniania Wody i są
ogrodzone. Potok Lubiechowska Woda objęty jest terenem ochrony sanitarnej bezpośredniej jest
to teren wzdłuż potoku o pasie szerokości 30m z wyjątkiem wsi Lubiechów oraz pośredniej
obejmujący teren zlewni Potoku Lubiechowska Woda.
Długość czynnej sieci magistralnej na obszarze Miasta Świebodzice wynosi obecnie 93,0 km (stan
na 31.12.2010r.). Zużycie wody na 1 mieszkańca Miasta Świebodzice wynosi ok. 29 m3/rok.
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3.9.6. Odprowadzenie ścieków
Stan istniejący
Obecnie 73,9 % mieszkańców Świebodzic korzysta z instalacji sanitarnej.
Miasto Świebodzice posiada trzy rodzaje kanalizacji:
- sanitarną,
- ogólnospławną – włączoną do oczyszczalni „Ciernie”,
- deszczową.
Na terenie miasta funkcjonuje kanalizacja ogólnospławna oraz rozdzielcza tj. deszczowa
i sanitarna. Osiedla Wilcza Góra, Słoneczne oraz Piastowskie posiadają system kanalizacji
rozdzielczej, przy czym kanalizacja sanitarna włączona jest do kolektorów sanitarnych
zakończonych oczyszczalnią ścieków. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w dzielnicy
Ciernie na obrzeżach miasta Świebodzice. Jej właścicielem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów
i Kanalizacji, a użytkownikiem Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o. w Wałbrzychu.
System kanalizacyjny w dużej części miasta został przebudowany i zmodernizowany w ramach
inwestycji realizowanej przy współudziale kilku dolnośląskich gmin reprezentowanych przez
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu z wykorzystaniem funduszy z Unii
Europejskiej w ramach projektu pn. „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” 2003/PL/16/P/PE/041
Ścieki z terenu miasta kierowane są poprzez sieć kanalizacyjną do obsługującej aglomerację
wałbrzyską mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cierniach.
Tabela 11. Sieć kanalizacyjna w Mieście Świebodzice
Lp

Kanalizacja

Ścieki odprowadzone komunalne razem,
w tym:
- od gospodarstw domowych (bytowe)
1.
- od jednostek działalności produkcyjnej
(przemysłowe)
2. Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej
3. Połączenia do budynków
Źródło: ZWiK sp. z o.o. Świebodzice.,
* raport z KPOŚK 2010, stan na 31.12.2010

Jednostka

2010

tys. m3

461,9

km
szt.

39,7*
932

Ścieki z terenu miasta kierowane są poprzez sieć kanalizacyjną do obsługującej aglomerację
wałbrzysko-świebodzicką, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Cierniach.
Oczyszczalnia ścieków „Ciernie” w Świebodzicach (gm. Świebodzice)
Oczyszczalnia ścieków „Ciernie” pracuje od lat 60-tych, kiedy wybudowano „stary" ciąg
oczyszczania mechanicznego. W roku 1971 uruchomiono reaktor biologiczny. W latach
osiemdziesiątych dobudowano „nowy" ciąg podczyszczania mechanicznego.
Oczyszczalnia „Ciernie” przyjmuje ścieki z części Świebodzic, jak również z aglomeracji
wałbrzyskiej. Obecnie jej przepustowość wynosi ok. 200 000 RLM, 40 000 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. Odbiornikiem
ścieków oczyszczonych jest Rzeka Pełcznica.
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cierniach w latach 2006-2010 pochłonęła ok.
70 mln złotych.
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Tabela 12. Podstawowe parametry oczyszczalni ścieków obsługujących Miasto Świebodzice
Użytkownik

Lokalizacja,
rok
uruchomienia
/modernizacji

Przepustowość/
średniodobowa
ilość ścieków
3
[m /d]

Roczna ilość
oczyszczonych
3
ścieków [tys. m ]

Bezpośredni
odbiornik/rzeka
wyższego rzędu

Wałbrzyskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

Świebodzice,
1966-1972/
2007-2009

40 000 / 23 379,5

8 533 530

Rzeka Pełcznica

Źródło: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Tabela 13. Dane dot. gospodarki ściekami z terenu Miasta Świebodzice (oczyszczalnia „Ciernie”
w Świebodzicach)
Jednostka

2007

2008

2009

Komunalne
oczyszczalnie
ścieków
Ścieki oczyszczane razem (m. tys,m3/rok
4 617
4 622
4 397
Świebodzice)
Ładunki zanieczyszczeń
dopływających do oczyszczalni:
BZT5
kg/rok
2 465 040
2 001 490
2 918 470
ChZT
kg/rok
5 605 670
4 860 760
7 518 040
Zawiesina
kg/rok
2 492 430
2 970 470
5 836 940
Azot
kg/rok
474 750
405 060
494 950
Fosfor
kg/rok
73 950
81 810
74 240
Osady wytworzone w ciągu
Mg
2 200
2 000
2 200
roku
Źródło: Sprawozdanie z oczyszczalni ścieków
OS-5, Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

System kanalizacji deszczowej
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.
Na terenie Miasta Świebodzice kanalizację deszczową stanowią często urządzenia
zdekapitalizowane, niedrożne, niespełniające swoich funkcji. Zdarzają się przypadki nielegalnych
podłączeń elementów kanalizacji sanitarnej czy odprowadzania innego rodzaju ścieków poprzez
kanalizację deszczową.
Dawniej wody opadowe uważano za umownie czyste, więc odprowadzano je w sposób naturalny
po powierzchni terenu i istniejącymi ciekami lub w razie braku takiej możliwości-sztucznymi
kanałami otwartymi.
Ścieki opadowe odprowadza do kanałów krytych przez wpusty uliczne, wpusty podwórzowe
i przewody spustowe deszczowe (rynny). Sieć deszczowa pracuje okresowo i stosunkowo krótko,
zaledwie kilkadziesiąt dni w ciągu roku, przy pełnym wykorzystaniu przekrojów raz na kilka lat,
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w zależności od prawdopodobieństwa pojawienia się deszczu miarodajnego przyjętego do
obliczenia sieci. Natężenia przepływów w przewodach wahają się w szerokich granicach, tak jak
natężenie deszczy obciążających kanały. Z tych warunków pracy sieci wynika jej rzekoma
„nieekonomiczność”, bowiem koszty bezwzględne i jednostkowe przypadające na 1 ha terenu
uzbrojonego są stosunkowo duże. To wszystko wpływa na układ sieci i na długość jej kanałów.
Rzadko stosuje się jednolity układ, obejmujący całe miasto; częściej sieć jest rozbita na oddzielne
części, obsługujące poszczególne dzielnice w zależności od topografii miasta, nawet bez żadnego
powiązania ze sobą. W sieciach deszczowych do oddzielenia pierwszej, najbardziej
zanieczyszczonej fali ścieków deszczowych i skierowania ich do oczyszczalni ścieków lub
zbiornika retencyjnego stosuje się przelewy. Zbiorniki deszczowe służą do sterowania przepływem
ścieków, a także do ich oczyszczania.
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE AKTUALIZACJI PROGRAMU
Jako założenia wyjściowe do aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Miasta 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 aktualizacji Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta Świebodzice.
Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego
podejścia. Gmina 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 Miasta Świebodzice w zakresie ochrony środowiska
wynikają z następujących dokumentów:
- strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, Województwa Dolnośląskiego, Powiatu
Świdnickiego oraz Miasta 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
w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016", „Programie Ochrony Środowiska
Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” oraz
w dostosowanej do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska, zostały przyjęte jako podstawa
niniejszej aktualizacji programu.
W świetle priorytetów aktualnej polityki ekologicznej Państwa, planowane działania w obszarze
ochrony środowiska w Polsce wpisują się w priorytety w skali Unii Europejskiej i cele 6
Wspólnotowego programu działań w zakresie środowiska naturalnego. Zgodnie z ostatnim
przeglądem wspólnotowej polityki ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy
zaliczyć:
 działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,
 przystosowanie do zmian klimatu,
 ochrona różnorodności biologicznej.
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
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korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych
obszarach ochrony środowiska.
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. Kierunki działań systemowych polegające na:
 uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
 aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska,
 zarządzaniu środowiskowym,
 udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,
 rozwoju badań i postępie technicznym,
 odpowiedzialności za szkody w środowisku,
 uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym.
2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na:
 ochronie przyrody,
 ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów,
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi,
 ochronie powierzchni ziemi,
 gospodarowaniu zasobami geologicznymi.
3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegająca na działaniach
w obszarach:
 środowisko a zdrowie,
 jakość powietrza,
 ochrona wód,
 gospodarka odpadami,
 oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych,
 substancje chemiczne w środowisku.
4.1.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015.
Naczelną zasadą przyjętą w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Województwa
Dolnośląskiego jest zasada zrównoważonego rozwoju, umożliwiająca harmonijny rozwój
gospodarczy i społeczny wraz z ochroną walorów środowiskowych. Oznacza ona taki rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska
poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych
pokoleń – następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych.
W kontekście powyższego, nadrzędny cel Programu sformułowano następująco:
Dążenie do osiągnięcia zrównoważonego i trwałego rozwoju Województwa Dolnośląskiego
poprzez poprawę stanu środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów,
utrzymanie ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska
Cele perspektywiczne, nawiązują do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016 oraz do Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska
Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. 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.
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5. REALIZACJA POLITYKI EKOLOGICZNEJ MIASTA ŚWIEBODZICE.
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice został przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/144
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30.12.2004 roku w sprawie uchwalenia „Programu
Ochrony Środowiska Miasta Świebodzice”. Przyjęty dokument nie jest aktem prawa miejscowego,
ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są wytyczną dla
realizowania Polityki Ekologicznej na terenie miasta, stawiając jednocześnie szereg zadań
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w ciągu 4 kolejnych lat. Wytyczone zadania mają w sposób
optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny z bieżącymi wymogami ochrony
Środowiska. Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Program daje również możliwości ubiegania się
o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych dla realizacji wytyczonych kierunków i zadań. Realizacja
części zadań wymaga dużych nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji
publicznej, jak i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań
obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji zadań
poprawy i utrzymania stanu środowiska.
Realizacja przyjętego Programu Ochrony Środowiska (opisana szczegółowo w odrębnym
dokumencie – „Raporcie z wykonania Programu Ochrony Środowiska” wskazuje na:
- otwartą i niezawężającą formułę przyjętego Programu,
- elastyczny charakter realizacji przyjętych w programie kierunków,
- wysoki procent realizacji zadań przez przedsiębiorstwa z terenu miasta,
- realizację zadań poprawiających stan środowiska naturalnego we wszystkich jego
komponentach, przez przedsiębiorstwa i urzędy administracji samorządowej (w zakresie
m.in. edukacji ekologicznej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodnościekowej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed
hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu),
- pełne i wieloaspektowe wykorzystanie dostępnych funduszy Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska (do roku 2009).
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej był funduszem celowym w rozumieniu
ustawy o finansach publicznych. Fundusz ten nie posiadał osobowości prawnej. Wpływy z tytułu
opłat i kar stanowiły w 20 % przychód gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki
wodnej. Również wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów były w całości
przychodami funduszu. Natomiast wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie
odpadów stanowiły w 50 % przychód funduszu gminy, na obszarze której były składowane odpady.
Ponadto przychodami funduszu celowego mogły być dobrowolne wpłaty, zapisy, darowizny,
świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji oraz wpływy z przedsięwzięć
organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Środki gminnego funduszu przeznaczane były na wspomaganie działalności dotyczącej:
- edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady
zrównoważonego rozwoju,
- wspomagania realizacji działań państwowego monitoringu środowiska,
- wspomagania innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska,
a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła,
- wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem
informacji o środowisku,
- realizowania zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska
i gospodarce wodnej,
- urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków,
- realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- wspierania działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,
- profilaktyki zdrowotnej dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia
standardów jakości środowiska,
- wspierania wykorzystania lokalnych źródeł emisji odnawialnej oraz pomoc dla
wprowadzenia bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii,
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wspierania ekologicznych form transportu,
działań z zakresu rolnictwa ekologicznego,
innych działań ustalonych przez radę miejską, służących ochronie środowiska i gospodarce
wodnej, w tym na programy ochrony środowiska.

Przedstawione w przyjętym Programie działania zostały skierowane na realizację kierunków
Polityki ekologicznej - przy wykorzystaniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - w kolejnych
latach (do roku 2009):
Realizacja GFOŚiGW w 2007 roku:
Zaplanowane na 2007r. wydatki gminnego funduszu zrealizowano na kwotę 68 807 zł.
Środki gminnego funduszu przeznaczono na:
- nasadzenia (zagospodarowanie terenów zieleni przylegających do budynku Centrum
Wsparcia Lokalnego ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz nasadzenia drzew zgodnie
z decyzją Starosty Świdnickiego – 1 834 zł.
- sprzątanie świata (zakup worków, rękawic oraz nagród dla szkół za udział w akcji sprzątanie
świata) – 4 348 zł.
- najładniejsze okno, balkon i posesja (zakup nagród oraz poczęstunek) – 1 625 zł.
- inwestycje – dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup i montaż Żurawia
Hydraulicznego do opróżniania pojemników typu „dzwon” (związanych z segregacją odpadów)
oraz zakup pojemników na odpady – 61 000 zł.
Realizacja GFOŚiGW w 2008 roku:
W 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 102 423,45 zł. Środki zostały przeznaczone na:
- wykonanie 21 sztuk tablic informacyjnych o nazwie pomnika przyrody – 512,40 zł,
- akcja „Sprzątanie świata” (zakup rękawiczek i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz
zakup nagród dla szkół za udział w sprzątaniu) – 4 289,39 zł,
- konkurs „Najładniejsze okno, balkon, posesja” – 1 516,46 zł,
- zakup 1 000 szt. torebek ekologicznych – 2 685,20 zł,
- wykonanie aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla
miasta Świebodzice” – 13 420,00 zł,
- dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (zakup belownicy wielokomorowej MK 2500,
wózka widłowego oraz pojemników do wywozu odpadów) – 80 000,00 zł.
Realizacja GFOŚiGW w 2009 roku:
W 2009 roku zrealizowano środki w wysokości 239 223,96 zł, które zostały przeznaczone na:
- zaszczepienie na terenie miasta 366 szt. kasztanowców metodą iniekcji do pnia preparatem
treex 200 SI – 23 105,58zł
- wykonanie 2 opinii dendrologicznych pomników przyrody – 341,60 zł
- wykonanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Świebodzice
wraz z inwentaryzacją” – 12 200,00 zł
- nasadzenie drzew wzdłuż przebudowanego łuku ulicy Piasta oraz na Osiedlu Sudeckim
w Świebodzicach – 14 925,18 zł
- akcję „Sprzątanie Świata”

zakup torebek ekologicznych i skrzynek na psie odchody – 2 680,00

zakup rękawiczek i worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz nagrody dla szkół za
udział w sprzątaniu – 4 826,30 zł
- konkurs „Najładniejsze okno, balkon i posesja” – 1 118,30 zł
- dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej (dofinansowanie zakupu samochodu
ciężarowego hakowego do transportu kontenerów) – 180 000,00
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak
dla Miasta Świebodzice, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie Gminy. Określenie stanu ich realizacji nie jest
sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację zadań,
w tym m.in.:
35

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

-

zmiany sytuacji ekonomiczno – gospodarczej kraju, województwa, gminy,
zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu,
zmiany celów i priorytetów w Polityce Ekologicznej Państwa (uległa w międzyczasie
zmianie),
okoliczności pojawiające się w trakcie obowiązywania programu, a mające wpływ na jego
realizację (np. konieczność przygotowania dodatkowych dokumentów, które nie były brane
wcześniej pod uwagę),
zmiany bieżącej sytuacji w gminie.
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6. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018
Naczelną zasadą przyjętą w przedmiotowej aktualizacji programu 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 przeprowadzonej analizy stanu środowiska i źródeł jego przekształceń
oraz zagrożeń przedstawiono poniżej propozycję działań programowych umożliwiających
spełnienie zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej,
społecznej i środowiskowej. Daje to możliwość planowania przyszłości gminy w perspektywie
kilkunastu lat i umożliwia aktywizację społeczeństwa gminy, zwiększenie inicjatywy i wpływu
społeczności na realizację działań rozwojowych.
Cele i działania proponowane w aktualizacji programu 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 aktualizacji programu 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 gminy.
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych
komponentów środowiska na terenie Miasta Świebodzice, uwarunkowania zewnętrzne
(obowiązujące akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.
Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie Miasta Świebodzice na lata 20112015 z perspektywą na lata 2015-2018 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 w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” i „Programie Ochrony
Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględniłem lat 20122015”,
zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska,
skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem
wymaganym przez prawo,
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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.
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7. KIERUNKI DZIAŁAŃ SYSTEMOWYCH
7.1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Stan wyjściowy
Wszystkie działania człowieka są prowadzone w środowisku przyrodniczym, mają więc wpływ na
jego stan obecny i przyszły. Oznacza to konieczność takiego gospodarowania, aby zachować
środowisko w możliwie dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Tak więc kryteria zrównoważonego
rozwoju powinny być uwzględnione we wszystkich dokumentach strategicznych sektorów
gospodarczych. Dokumenty te, zgodnie z art. 46 ustawy z dn. 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinny być poddawane tzw.
strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko w celu sprawdzenia, czy rozwiązania w nich
zawarte nie przyniosą zagrożenia dla środowiska teraz i w przyszłości.1
7.1.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowiązującym prawem
7.2. 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 ostatnich latach 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.
Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) (ang. Eco-Management and Audit
Scheme) to system zarządzania środowiskowego, w którym dobrowolnie mogą uczestniczyć
organizacje (przedsiębiorstwa, instytucje, organizacje, urzędy). Głównym założeniem systemu jest
wyróżnienie tych organizacji, które wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami
i ciągle doskonalą efekty swojej działalności środowiskowej.
Podstawowe zasady systemu określa rozporządzenie 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 19 marca 2001 r. dopuszczające dobrowolny udział organizacji we wspólnotowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS). Rozporządzenie z dniem 1 maja 2004 r. zaczęło obowiązywać
w Polsce.
System EMAS wykazuje duże podobieństwo do normy ISO 14001. Od roku 2001 treść normy ISO
14001 została włączona do rozporządzenia EMAS, pozwalając na ograniczenie się do identyfikacji
dodatkowych wymagań stawianych organizacjom w systemie EMAS. Wdrożenie systemu
zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można traktować jako
krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

1

Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 – Warszawa 2008
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7.2.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów zarządzania środowiskowego
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Podnoszenie prestiżu instytucji publicznej posiadającej certyfikat Miasto Świebodzice
zarządzania przez akcję wśród społeczeństwa dotyczącą znaczenia
certyfikatu
Rodzaj zadania

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Ograniczenie częstotliwości kontroli, w zakresie ochrony środowiska, Organy kontrolujące
podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty zarządzania
środowiskowego i uproszczenie trybów ich kontroli
Przedsiębiorstwa i
Ograniczenie kosztów związanych z wdrożeniem systemów instytucje wdrażające
zarządzania środowiskowego przez przedsiębiorstwa i instytucje.
SZŚ, firmy doradcze,
firmy certyfikujące
Rodzaj zadania

7.3. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
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 Miasta Świebodzice prowadzone są m.in. następujące działania, prowadzone głównie
przez placówki oświatowe – szczegółowo opisane w „Raporcie z wykonania Programu Ochrony
Środowiska”:
 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).
Na terenie gminy prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca organizowaniu akcji
edukacyjnych prowadzonych z dziećmi i nauczycielami w przedszkolach, uczniami i nauczycielami
w szkołach podstawowych, na spotkaniach z mieszkańcami i lokalnymi liderami. W czasie spotkań
prowadzona jest praktyczna nauka segregacji odpadów, a także przekazywane są plakaty, ulotki
oraz pakiety edukacyjne.
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7.3.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie,
działaj lokalnie”
Kierunki działań:
Zadania własne i koordynowane:
Rodzaj zadania
Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji
popularno-naukowych związanych z tematyką środowiskową
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o
zasięgu ponadgminnym
Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji
stanu środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony
Udział przedstawicieli Urzędu Miejskiego w szkoleniach z zakresu
publicznego dostępu do informacji o środowisku
Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego
ochronie przez wszystkie instytucje publiczne
Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej

Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice
Miasto Świebodzice,
organizacje
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
organizacje
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
Organizacje
pozarządowe
Miasto Świebodzice
Miasto Świebodzice,
szkoły, organizacje
pozarządowe

7.4. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Stan wyjściowy
3 października 2008 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 regionalny dyrektor
ochrony środowiska. 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.
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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.
7.4.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom
w środowisku i sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach Inspektorat Ochrony
naprawczych
Środowiska
Inspektorat Ochrony
Prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody w
Środowiska,
środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów
organizacje
gospodarczych
pozarządowe
Rodzaj zadania

7.5. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Stan wyjściowy
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., jest podstawowym instrumentem kształtowania ładu
przestrzennego pozwalającym gminom na racjonalną gospodarkę terenami. Poza planem
miejscowym w systemie planowania przestrzennego występują instrumenty pomocnicze, w postaci
decyzji lokalizacyjnych. Pomimo istnienia ustawy oraz ustaw określających kompetencje w tym
zakresie samorządów wszystkich szczebli znaczna powierzchnia kraju nie jest objęta miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Taka sytuacja powoduje wydawanie wielu decyzji
lokalizacyjnych i gospodarczych, podejmowanych bez uwzględnienia konieczności zachowania
ładu przestrzennego i uporządkowanego rozwoju terenów mieszkaniowych, przemysłowych czy
rekreacyjnych. W decyzjach lokalizacyjnych często występuje też brak uwzględniana zasad
ochrony środowiska.
Miasto Świebodzice posiada Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla większej części
obszaru miasta. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Świebodzice zostało przyjęte Uchwałą Nr XV/269/99 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30
września 1999 roku zmienioną uchwałami:
- Nr XLIII/338/05 z dnia 28 czerwca 2005 roku,
- Nr XXXIII/181/08 z dnia 27 sierpnia 2008 roku.
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7.5.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być
podstawą lokalizacji nowych inwestycji
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań Miasto Świebodzice
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających
z opracowań ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na środowisko
Wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed
Miasto Świebodzice
zagospodarowaniem
powierzchni,
uniemożliwiającym
przyszłe
wykorzystanie
Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników
Miasto Świebodzice
monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i
hałasu
Rodzaj zadania

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Organ opracowujący
projekt dokumentu,
Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już
Regionalny Dyrektor
na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
Ochrony Środowiska,
przestrzennego
Państwowy Inspektor
Sanitarny
Rodzaj zadania
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8. OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH
8.1. Ochrona przyrody
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 Miasta Świebodzice są: kompleksy ciepłolubnych
roślin łąkowych i muraw. Na terenach pól uprawnych warte odnotowania są kompleksy zarośli:
tarniny, głogu i dzikiej róży. Ich występowanie stanowi znaczenie jako ostoja dla ptaków, innych
zwierząt, bądź roślin. W pobliży cieków wodnych występują również zbiorowiska olszyny. Łącznie
w okolicach miasta występuje około 50 gatunków drzew oraz krzewów. Na obszarze gminy
Świebodzice znajduje się kilka pięknych i okazałych drzew, stanowiących chlubę tutejszego
drzewostanu.
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.
Parki krajobrazowe
„Książański Park Krajobrazowy” utworzony 28.10.1981 r. uchwałą nr 35/81 WRN w Wałbrzychu
zajmuje powierzchnię 3 155,4 ha. Powierzchnia otuliny to 5 933 ha. Książański Park Krajobrazowy
obejmuje swym zasięgiem tereny gmin: Świebodzice, Stare Bogaczowice, Dobromierz, Wałbrzych.
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Celem ochrony jest zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych części strefy Brzeżnej
Pogórza Wałbrzyskiego, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach
racjonalnego gospodarowania.
Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do
229. Rośliny zielne należą do 50 rodzin, a ich najliczniejszą grupę stanowią Astraceae, Poaceae
i Rosaceae. Znaleziono tu 21 gatunków, które na terenie Polski mają swoje granice zasięgu, np.
granicę zachodnią osiąga przytulia Schultesa. W parku stwierdzono również 24 gatunki górskie
i podgórskie oraz 4 gatunki leśne reglowe. Duże zróżnicowanie mchów. Tylko w dolinie Pełcznicy
odnotowano 73 gatunki. Bogata też jest flora porostów 54 gatunki. Z roślin chronionych
odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających ochronie całkowitej. Najliczniej reprezentowany
jest cis pospolity, porastający głównie skaliste zbocza Pełcznicy, Szczawnika i Poleśnicy. Rośnie
tam około 130 drzew, z których większość ma obwody pni 80-130cm, są także okazy znacznie
grubsze, w tym blisko 400-letni cis "Bolko" (280 cm).
Lasy porastające tereny Parku zaliczamy do piętra podgórskiego, są silnie zdegradowane
w porównaniu do stanu pierwotnego. Wyróżnia się w Parku, trzy podstawowe zespoły roślinne:
 Kwaśną buczynę górską - jako pozostałość po rosnącej tu puszczy bukowej - drzewostan
stanowi buk zwyczajny, a gatunkami domieszkowymi są: jawor, klon, brzoza brodawkowata
i sosna pospolita, w podszyciu: jarzębina i głogi, w runie: kosmatka gajowa, śmiałek
pogięty, borówka czarna, wiechlina gajowa, oraz gatunki górskie: przynęt purpurowy
i czerniec gronkowy.
 Grądy – zbiorowiska roślinności występujące w wyższych partiach. Skład drzewostanu
tworzą: grab zwyczajny, dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jawor i buk.
Z krzewów min.: czeremcha zwyczajna, jarzębina i leszczyna. W runie min.: przytulia
Schultesa, kopytnik pospolity, gajowiec żółty, bluszcz pospolity, śmiałek pogięty.
 Zespół olszyny podgórskiej - olsza czarna, jawor, klon, świerk pospolity, wierzby. Runo to
min.: babka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek, życica trwała.
Małe przestrzenie śródleśne i dna dolin to typowe zbiorowiska roślin łąkowych z rosnącymi tu
kłosówką wełniastą, krwawnikiem pospolitym, kostrzewą owczą i lepiężnikiem różowym.
Zróżnicowana rzeźba terenu, urozmaicone warunki mikroklimatyczne, stwarzają odpowiednie
środowisko dla rozwoju gatunkowego drobnej fauny. Stwierdzono występowanie 89 gatunków
mięczaków, niektóre są endemitami dla Sudetów, inne mają tu granice swoich zasięgów. Do
szczególnie rzadkich zaliczono: bursztynkę wysmukłą, świdrzyka łamliwego, ślimaka karpackiego,
pomrowika nakrapianego.
Fauna pajęczaków liczy 199 gatunków, w tym 21 bardzo rzadkich na Dolnym Śląsku, jak np.
gatunki górskie: Centromerus sellarius, Zygiella montana, Leptyhantes monticola (gatunek
tatrzański) i inne.
Bogato reprezentowana jest fauna owadów, zwłaszcza w biotopach leśnych i na rumowiskach
skalnych. Z owadów chronionych dość liczna jest tu mrówka rudnica, z motyli paź królowej
i mieniak tęczowiec. Bogate są populacje chrząszczy, do rzadkich należy kozioróg bukowiec.
Spośród zwierząt kręgowych chronione: traszka grzebieniasta i górska, a w wilgotnych miejscach
salamandra plamista. Z gadów chronionych: jaszczurka zwinka, gniewosz plamisty, padalec
i zaskroniec. W tunelach zamku Książ stwierdzono 8 gatunków nietoperzy w tym: nocka rudego,
gacka wielkouchego, mopka. Spośród drobnych ssaków: jeż, kret, ryjówka aksamitna i górska.
Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,
ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska
grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami
przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.
Na terenie Miasta Świebodzice istnieje jeden rezerwat „Przełomy pod Książem koło
Wałbrzycha”. Rezerwat został utworzony w 2000 r. na mocy Rozp. nr 21 Woj. Dol. z dn.
7.12.2000 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 231,41 ha.
Cel ochrony przyjęty w rezerwacie - to zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych
i krajobrazowych przełomowych odcinków rzeki Pełcznicy i potoku Szczawnik pod Książem, wraz
z całą różnorodnością flory i fauny występującej na tym obszarze. Stwierdzono tu występowanie
44 gatunków drzew i krzewów oraz 229 gatunków roślin zielnych, w tym 29 gatunków roślin
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chronionych, duże zróżnicowanie mchów (73 gatunki), zwłaszcza naskalnych (28 gatunków) oraz
porostów (54 gatunki). Z roślin chronionych odnotowano 29 gatunków, w tym 19 podlegających
ochronie ścisłej. Najliczniej reprezentowany jest cis pospolity (Taxus baccata), porastający głównie
skaliste zbocza Pełcznicy i Szczawnika. Rośnie tu około 130 drzew tego gatunku, z których
większość ma obwody pni od 80 – 130 cm, lecz są okazy znacznie grubsze, w tym blisko 400-letni
cis „Bolko” o obwodzie 292 cm i wysokości 12 m. Występują tu chronione gatunki roślin jak np.
wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, kalina kolorowa, zimowit jesienny, pełnik europejski,
śnieżyca wiosenna, śnieżyczka przebiśnieg, storczyk szerokolistny, podkolan biały, listena
jajowata, paprotka zwyczajna (na skałkach i murach zamku); w lasach i w strefie przełomów
rzecznych: marzanka wonna, lilia złotogłów, konwalia majowa, naparstnica purpurowa, kopytnik
pospolity, pierwiosnka wyniosła i lekarska, barwinek pospolity. Do bardzo atrakcyjnych należą
skupiny różanecznika żółtego (azalii pontyjskiej), kwitnącej późną wiosną. Teren rezerwatu
zasługuje również na ochronę ze względu na występującą tu florę, zwłaszcza drobną.
Zróżnicowanie mikroklimatyczne przełomów stworzyło warunki dla występowania ogromnego
bogactwa fauny bezkręgowej, szczególnie mięczaków (87 gatunków), większa ich część to
endemity dla Sudetów oraz pajęczaków (199 gatunków). Szczególną rzadkością jest wykryta tu po
raz pierwszy na Śląsku bursztynka wysmukła (Succinea oblonga)oraz pomrów nakrapiany (Milax
rusticus), jak również daudebardia czerwona, ślimak odżywiający się dżdżownicami i innymi
ślimakami, a na murach zamku Książ spotkać można rzadkiego świdrzyka łamliwego i świdrzyka
małego (Wiktor 1959). Bogato reprezentowana jest fauna owadów, zwłaszcza w biotopach leśnych
i na rumowiskach skalnych. Z rzadkich chrząszczy występuje tu chroniony – kozioróg bukowiec.
Spośród zwierząt kręgowych występują chronione traszki: grzebieniasta i górska i bardzo rzadko
spotykane w zacienionych i wilgotnych lasach – salamandra plamista (najpiękniejszy nasz płaz
ogoniasty). Z płazów bezogonowych spotkać tu można chronione – grzebiuszkę ziemną, zdolną do
szybkiego zakopywania się w ziemi i rzekotkę drzewną, z chronionych gadów żyje tu: jaszczurka
zwinka, gniewosz plamisty (bardzo rzadki), padalec i zaskroniec i dość licznie występująca żmija
zygzakowata. Ze względu na różnorodność biotopów leśnych wyjątkowe bogactwo występuje
pośród ptaków. W wykutych w czasie ostatniej wojny tunelach pod zamkiem Książ stwierdzono
8 gatunków nietoperzy, w tym bardzo rzadkiego nocka łydkowłosego oraz nocka Bechsteina.
Oprócz nich pod zamkiem Książ spotyka się: gacka wielkouchego, nocka rudego, mopka i inne
gatunki. Utrzymało się jeszcze spore stado muflonów (około 200 osobników na terenie
Książańskiego Parku Krajobrazowego).
Obszary Chronionego Krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się
krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania
potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.
Na terenie Miasta Świebodzice nie występują.
Użytki ekologiczne
Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających
znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne
i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej
roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz
stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca
rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania”.
Użytki ekologiczne obecnie nie występują na terenie miasta.
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. 25 sierpnia 2009r.,
Dz. U. 2009 r., Nr 151, poz. 1220 tekst jednolity).
Na obszarze miasta Świebodzice znajdują się następujące pomniki przyrody:
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Tabela 14. Pomniki przyrody ożywionej w Mieście Świebodzice.

Nr

Nazwa obiektu
(gatunek)

Rodzaj

Obwód
pnia na
wys.1,3m
(cm)
350

l.p.

obie
ktu

1.

1

Buk pospolity odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

2.

2

Buk pospolity
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

3.

4

Buk pospolity odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

263

Świebodzice

Ulica Piłsudskiego naprzeciwko nr 21
(po drugiej stronie ulicy). Teren w
zarysie korony obniżony, zabezpieczony
murkie z kostki granitowej.
Działka nr 417/5 obręb 3 Śródmieście

4.

5

Buk pospolity odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

283

Świebodzice

5.

6

Buk pospolity odm.
purpurowa
Fagus sylvatica
‘Purpurea’

pojedyncze
drzewo

288

Świebodzice

Ulica Piłsudskiego naprzeciwko nr 28 na
terenie Gimnazjum nr 1. Drzewo z
jednostronną koroną, podłoże pod
koroną ma utwardzone, blisko placu
szkolnego i ogrodzenia oddzielającego
teren zielony terenu utwardzonego –
niebezpieczeństwo wrastania ogrodzenia
w pień drzewa. Działka nr 414 obręb 3
Śródmieście
Ulica Świdnicka przy posesji nr 11,
naprzeciw poczty obok szkoły
podstawowej, za ogrodzeniem na
trawniku.
Teren wygrodzony – niedostępny.
Działka nr 318/5 obręb 3 Śródmieście

360

Miejscowość

Opis stanowiska

ŚwiebodzicePełcznica

Na posesji prywatnej przy ul. Mikulicza
36, powyżej cisa pospolitego – pomnika
przyrody nr 32.
Działka nr 266 obręb 2 Pełcznica

Świebodzice

Nad stawem PZW przy ul. Świdnickiej
(„Staw Warszawianka”), na skarpie pod
murem, w otoczeniu innych drzew.
Działka nr 636/11 obręb 3 Śródmieście

Podstawa
prawna
objęcia
ochroną

Uwagi dot.
Zachowania
lub zniesienia
ochrony

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

Zachować ochronę

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

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę
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6.

9

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

341

Świebodzice

Park Miejski przy alejce biegnącej
wzdłuż muru budynków gospodarczych.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście

7.

10

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

468

Świebodzice

Park Miejski od strony ogródków
działkowych, przy byłym obelisku obok
budowanego amfiteatru.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście

8.

11

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

338

Świebodzice

Park Miejski od strony ogródków
działkowych, obok pomnika przyrody nr
10.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście

9.

13

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

187

ŚwiebodzicePełcznica

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

10.

14

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

285

ŚwiebodzicePełcznica

Nad rzeką Pełcznicą, na gruncie leśnym
(oddział 12a), w rezerwacie przyrody
‘Przełomy pod Książem k. Wałbrzycha
w Książańskim Parku Krajobrazowym.
Nazwa potoczna drzewa ‘cis Bolko’.
Działka nr 195/12 6 obręb 2 Pełcznica

11.

17

Jesion wyniosły
Fraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

394

Świebodzice

Ulice Aleje Lipowe 15, na posesji ZOZ,
za budynkiem od strony Parku
Miejskiego
Działka nr 273 obręb 3 Śródmieście

12.

19

Sosna pospolita
Pinus sylvestris

pojedyncze
drzewoforma wielopniowa

332

Świebodzice

Na stromej skarpie za posesją przy
ul. Wiejskiej 19.

pojedyncze

230

13.

20

Sosna czarna

Działka nr 446 obręb 3 Śródmieście

Świebodzice

Przy ul. Curie-Skłodowskiej, za
ogrodzeniem posesji przy

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

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę
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Pinus nigra

drzewo

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

14.

21

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

505

ŚwiebodzicePełcznica

15.

22

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

350

Świebodzice Pełcznica

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

16.

23

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

368

Świebodzice

Ul. Piłsudskiego 8, na posesji, przy
ogrodzeniu od strony ciągu pieszego
przy
ul. Słowackiego 2A
Działka nr 430 obręb 3 Śródmieście

17.

24

Dąb szypułkowy
Quercus robur

pojedyncze
drzewo

312

Świebodzice

Na terenie Szkoły Podstawowej przy
ul. Świdnickiej 13, przy boisku.
Działka nr 319 obręb 3 Śródmieście

18.

27

Platan klonolistny
Platanus x hispanica
‘Acerifolia’

pojedyncze
drzewo

337

Świebodzice

Park ‘Caritasu’ przy ul. Mickiewicza 8,
po prawej stronie przy alejce wjazdowej.
Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście

19.

29

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

pojedyncze
drzewoforma dwupniowa

388+98

Świebodzice Ciernie

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

20.

30

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

256

ŚwiebodziceCiernie

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

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

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę
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21.

22.

31

32

Cis pospolity
Taxus baccata

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewoforma dwupniowa

134+169

pojedyncze
drzewo

170

Świebodzice

Park ‘Caritasu’, 3m od ogrodzenia przy
ul. Mickiewicza. W otoczeniu dwóch 2pniowych cisów i klonu zwyczajnego
Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście

ŚwiebodzicePełcznica

Na posesji prywatnej przy ul. Mikulicza
36
Działka nr 266 obręb 2 Pełcznica

23.

33

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

150

ŚwiebodzicePełcznica

Na posesji ul. Sikorskiego 16

Działka nr 428/7 obręb 2 Pełcznica

24.

34

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

301

ŚwiebodzicePełcznica

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

Działka nr 442/6 obręb 1 Pełcznica

8 sierpnia 2008r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. nr 221
z dnia 19 sierpnia
2008r.)
Rozporządzenie nr 11
Wojewody
Dolnośląskiego z dnia
8 sierpnia 2008r. (Dz.
Urz. Woj. Dol. nr 221
z dnia 19 sierpnia
2008r.)
Uchwała Nr
LIX428/06 Rady
Miejskiej w
Świebodzicach z dnia
21.09.2006r.
zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady
Miejskiej w
Świebodzicach z dnia
31.07.2006r. w
sprawie: uznania za
pomnik przyrody
ożywionej i zniesienia
formy ochrony
przyrody
Uchwała Nr
LIX428/06 Rady
Miejskiej w
Świebodzicach z dnia
21.09.2006r.
zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady
Miejskiej w
Świebodzicach z dnia
31.07.2006r. w
sprawie: uznania za
pomnik przyrody
ożywionej i zniesienia
formy ochrony
przyrody
Uchwała Nr
LIX428/06 Rady
Miejskiej w
Świebodzicach z dnia
21.09.2006r.
zmieniająca Uchwałę
nr LVIII/417/06 Rady
Miejskiej w
Świebodzicach z dnia
31.07.2006r. w
sprawie: uznania za

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę
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25.

35

Buk pospolity
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

400

Świebodzice

Z tyłu posesji przy ul. Piłsudskiego 34b

Działka nr 411/5 obręb 3 Śródmieście

26.

37

Sosna czarna
Pinus nigra

pojedyncze
drzewo

170

ŚwiebodziceCiernie

Na posesji Ciernie 132a

Działka nr 355/1 obręb 4 Ciernie.

27.

38

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo

132

ŚwiebodziceCiernie

Przy ruinach zamku na posesji Ciernie
132a

Działka nr 355/1 obręb 4 Ciernie.

28.

39

Cis pospolity
Taxus baccata

pojedyncze
drzewo-

176+139

Świebodzice

W parku przy „Caritasie” w pobliżu
ogrodzenia od strony ul. Mickiewicza.
Obok pomnika przyrody nr 31- cis

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

Znieść
ochronę
Zagraża
bezpieczeństwu ludzi
i mienia

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę
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pospolity.

forma dwupniowa

Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście.

29.

40

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

327

Świebodzice

W parku przy „Caritasie” na trawniku
przed budynkiem.

Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście

30.

41

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

358

Świebodzice

W Parku Miejskim przy alejce, wzdłuż
budynków gospodarczych.

Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście.

31.

42

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

344

Świebodzice

W Parku Miejskim od strony ul. Park
Miejski..

Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście.

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

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę
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32.

43

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

331

Świebodzice

Przy posesji Park Miejski 5, w
odległości 5m od rogu budynku.

Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście

33.

45

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

346

Świebodzice

Park Miejski od strony ogródków
działkowych w sąsiedztwie pomników
przyrody nr 10 – jesion wyniosły i nr 11jesion wyniosły.

Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście.

34.

46

Platan klonolistny
Platanus x hispanica
‘Acerifolia’

pojedyncze
drzewo

427

Świebodzice

Park Miejski na trawniku, 15m od
pomnika przyrody nr 41 – jesion
wyniosły i około 30m od budynku
usytuowanego na środku trawnika.

Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście.

35.

47

Buk pospolity
Fagus sylvatica

pojedyncze
drzewo

Świebodzice

Park Miejski.
Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście.

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

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Znieść
ochronę
Brak obiektu w ternie
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36.

48

Klon pospolity
Acer platanoides

pojedyncze
drzewo

276

Świebodzice

Park Miejski przy wejściu od ul. Aleje
Lipowe, po prawej stronie przy
ogrodzeniu Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Działka nr 239/2 obręb 3 Śródmieście.

37.

49

Jesion wyniosły
Faraxinus excelsior

pojedyncze
drzewo

313

Świebodzice

Park przy „Caritasie”, w pobliżu
pomnika przyrody nr 27 – platan
klonolistny.

Działka nr 529/4 obręb 3 Śródmieście

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

Zachować ochronę

Zachować ochronę

Źródło: Urząd Miejski w Świebodzicach 2011r.

Rada Miejska w Świebodzicach zniosła następujące pomniki przyrody:
- uchwałą nr XII/54/2011 z dnia 21 czerwca 2011r - klon pospolity obw. 366 cm,
- uchwałą IX/39/2011 z dnia 27 kwietnia 2011- cis pospolity Park Caritas obw. 266cm,
- uchwałą nr LXIX2010 - wierzba płacząca w głębi parku Miejskiego obw. 300 cm.
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Obszary 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. Na terenie Gminy Świebodzice wprowadzono następujące obszary
NATURA 2000:
- Przełomy Pełcznicy pod Książem PLH020020,
- Dobromierz PLH020034,
Rysunek 9. Obszary Natura 2000 w Mieście Świebodzice

Źródło: www.natura2000.eea.europa.eu

PRZEŁOMY PEŁCZNICY POD KSIĄŻEM – PLH020020
POWIERZCHNIA: 240,3 ha
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU:
Klasy siedlisk

% pokrycia

Lasy liściaste
Lasy mieszane
Siedliska rolnicze (ogólnie)
Suma pokrycia siedlisk

44 %
54 %
2%
100 %
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Tabela 15. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
KOD
6430
6510
8220
8230
9110
9180
91E0
91I0

Nazwa siedliska
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsidion thalianae)
Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion
Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

%
pokrycia
0,02
0,02
0,17
0,02
0,59
24,41
0,01
0,40

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

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 9 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG. Obszar obejmuje też zimowisko 3 gatunków nietoperzy z Załącznika II tej Dyrektywy.
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 OCHRONNY:
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).
STRUKTURA WŁASNOŚCI: Grunty Skarbu Państwa.
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Rysunek 10. Mapa Natura 2000 Przełomy Pełcznicy pod Książem

Źródło: www. natura2000.gdos.gov.pl

DOBROMIERZ – PLH020034
POWIERZCHNIA: 1 162,1ha
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBSZARU:
Klasy siedlisk

% pokrycia

Lasy liściaste
Lasy mieszane
Siedliska rolnicze (ogólnie)
Wody śródlądowe (stojące i płynące)

14%
57%
20%
9%

Tabela 16. Typy siedlisk wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG
KOD
3260
3270
6110
6210
6230
6430

Nazwa siedliska
Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis
Zalewane muliste brzegi rzek
Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion)
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi
stanowiskami storczyków
Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie)
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

%
pokrycia
0,70
0,36
0,01
0,00
0,63
1,47
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6510
7230
8150
8220
9170
9180
9190
91E0
91I0

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
Środkowoeuropejskie wyżynne piargi i gołoborza krzemianowe
Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii
Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion
pseudoplatani)
Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum)
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae,
Alnenion
Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)

8,95
0,21
0,00
0,05
40,08
3,81
2,09
0,77
1,08

Źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl

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 Świebodzic.
Zagrożenia:
Obszar może być zagrożony w przypadku intensyfikacji obecnego użytkowania lasów
i zwiększenia presji rekreacyjnej.
WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE:
Obszar posiada wyjątkowy charakter ze względu na duże zróżnicowanie siedliskowe. Na Pogórzu
Bolkowsko-Wałbrzyskim znajduje się prawdopodobnie największa w Polsce powierzchnia
zboczowych lasów klonowo-lipowych (priorytetowy typ siedliska przyrodniczego o kodzie 9180)
z pojedynczymi okazami cisa Taxus baccata oraz zubożone formy ciepłolubnych dąbrów, które
przypominają stepowe dąbrowy z środkowych Czech (priorytetowe siedlisko przyrodnicze o kodzie
91I0). Na obszarze zidentyfikowano 13 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy
Rady 92/43/EWG, ponadto wstępnie rozpoznano dodatkowe 3 typy siedlisk z tego załącznika.
Najważniejszymi typami siedlisk przyrodniczych w tym obszarze są zboczowe lasy klonowo-lipowe
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(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. Pełna inwentaryzacja fauny tego terenu powinna dopełnić informacji o znaczeniu
przyrodniczym tego terenu i zwiększyć jego znaczenie dla ochrony bioróżnorodności regionu.
Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie ma także wyjątkowo duże znaczenie jako część korytarza
ekologicznego Przedgórza Sudeckiego w silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych okolicach
Wałbrzycha.
Rysunek 11. Mapa Natura 2000 Dobromierz

Źródło: www. natura2000.gdos.gov.pl

ZAGROŻENIA:
Obszar może być zagrożony w przypadku intensyfikacji obecnego użytkowania lasów
i zwiększenia presji rekreacyjnej.
STATUS OCHRONNY
Prawie cały obszar znajduje się w granicach Książańskiego Parku Krajobrazowego (1981 r,
3 155 ha).
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STRUKTURA WŁASNOŚCI
Lasy znajdują się w administracji Lasów Państwowych (Nadl. Jawor - większość lasów; Nadl.
Świebodzice - południowa część doliny Czyżynki); Zbiornik wodny Dobromierz oraz rzeki Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ponadto cześć terenu stanowi własność
prywatną.
Gatunki chronione roślin:
W wyniku badań terenowych na terenie Miasta Świebodzice stwierdzono (na podstawie
Inwentaryzacji przyrodniczej województwa dolnośląskiego – część dla Miasta Świebodzice):
Gatunki objęte całkowitą ochroną:
Carlina acaulis
Cent aur ium erythrea
Cephalanthera longifolia
Dactylorhiza maculata
Dactylorhiza majalis
Daphne mezereum
Digitalis grandiflora
Epipactis helleborine
Hepatica nobilis
Lilium martagón
Platanthera bifolia
Platanthera chlorcmtha
Polypodium vidgare
Taxus baccata

Dziewięćsił bezłodygowy
Centuria pospolita
Buławnik mieczoUstny
Kukułka plamista
Kukułka szerokolistna
Wawrzynek wilczełyko
Naparstnica zwyczajna
Kruszczyk szerokolistny
Przylaszczka pospolita
Lilia złotogłów
Podkolan biały
Podkolan zielonawy
Paprotka zwyczajna
Cis pospolity

Gatunki objęte częściową ochroną:
Asarum europaeum
Convaliaría majalis
Frangida alnus
Galium o dor a tum
Hederá helix
Primula elatior
Prímula veris
Viburnum opiilus
Leucobryum glaucum

Kopytnik pospolity
Konwalia majowa
Kruszyna pospolita
Przytulią wonna
Bluszcz pospolity
Pierwiosnka wyniosła
Pierwiosnka lekarska
Kalina koralowa
Bielistka siwa

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.
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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.
W wyniku przeprowadzonych badań terenowych na obszarze miasta Świebodzice stwierdzono
występowanie 86 gatunków ptaków. 83 gatunków uznano za lęgowe na tym obszarze, dwa za
zalatujące (błotniak stawowy i śmieszka), a jeden za migrujący (dudek). 84 gatunków jest objętych
ochroną gatunkową, a dwa gatunki ptaków łownych (krzyżówka i bażant) objęte są ochroną
czasową.
Najcenniejsze gatunki ptaków lęgowych miasta Świebodzice zestawiono w tabeli 1. Badania
wykazały występowanie w mieście 7 gatunków objętych Dyrektywą Ptasią Unii Europejskiej (na 37
stanowiskach). Stwierdzono także 1 stanowisko kani rudej - gatunku z Polskiej czerwonej księgi
zwierząt. Ponadto zlokalizowano 2 gatunki - przepiórka i srokosz - zagrożone na Śląsku (na 7
stanowiskach). Stanowiska wymienionych wyżej gatunków ptaków zaznaczono na mapie
pogrubionymi kółkami. Ponadto wykryto w mieście 7 gatunków ptaków potencjalnie zagrożonych
na Śląsku (na 36 stanowiskach) oraz 5 innych gatunków rzadkich w skali miasta (na 7
stanowiskach).
Jednym z najważniejszych obszarów dla ptaków na terenie miasta jest krajobraz rolniczy doliny
rzeki Pełcznicy i jej dopływów, Lubiechowskiej Wody i Cienii. Mozaika krajobrazu rolniczego
z przewagą pól i obecnością łąk, poprzecinana rzekami, z kępami zadrzewień. Do najcenniejszych
lęgowych gatunków ptaków tego obszaru należą: kania ruda, gąsiorek, srokosz, przepiórka,
turkawka, jastrząb, kląskawka. Swe jedyne w mieście stanowiska mają tu kania ruda i srokosz.
Ponadto stwierdzono tu 5 z 6 w mieście stanowisk przepiórki oraz 8 z 13 w mieście stanowisk
gąsiorka. Dla zachowania walorów ornitologicznych tego rozległego i zagospodarowanego obszaru
zaleca się prowadzenie gospodarki rolnej w dotychczasowej formie (nie wskazana jest jej
intensyfikacja). Należy zachować na tym obszarze wszystkie zadrzewienia, aleje i szpalery drzew
oraz skupiska krzewów.
PTAKI
1. dzięcioł czarny
2. dzięcioł średni
3. dzięcioł zielonosiwy
4. gąsiorek
5. gil

Dryo cop us mariius
Dendrocopos medias
Ficus canas
Lanius collurio
Pyrrhula pyrrhala
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6. jastrząb
7. kania ruda
8. kląskawka
9. krętogłów
10. kruk
11. much ołówka białoszyja
12. ortolan
13. paszkot
14. pliszka górska
15. przepiórka
16. siniak
17. srokosz
18. turkawka

Accipiter gentil i s
Mi ¡vus milvus
Saxícola iorquata
Jynx torquilla
Corvas corax
Fi cédula al bi Collis
Emberiza hortulana
Turdus viscivorus
Motacilla cinerea
Coiurnix colurnix
Columba oenas
Lanius excubitor
Streplopelia iuriur

SSAKI (bez nietoperzy)
1. jeż zachodni
2. jeż
3. ryjówka aksamitna
3. badylarka
4. wiewiórka pospolita
6. łasica łaska

Erinaceus europaeus
Erinaceus sp.
Sor ex arañe u s
Micromys minutus
Sciurus vulgaris
Must el a nivalis

GADY I PAŁZY
1. ropucha szara
2. rzekotka drzewna
3. żaba trawna
4. żaba wodna
5. padalec
Ciekawostką na poły przyrodniczą, lecz wynikłą z interesującej spuścizny historycznej, jest
występowanie licznych hibernujących nietoperzy (nocki rude, nocki duże, nocki Natterera, nocki
wąsatki, gacki brunatne oraz nocki Bechsteina) w sztolniach i w korytarzach pozostałych po
wydobyciu rud metali.
W sumie podczas obserwacji na terenie miasta Świebodzice stwierdzono występowanie
9 gatunków nietoperzy.
1. nocek Natterera Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
2. nocek rudy Myotis danbentonii (Kuhl, 1817)
3. mroczek posrebrzany Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
4. mroczek późny Eptesicus serótinas (Schreber, 1774)
5. karlik malutki Pipistrelhtspipistrelhis (Schreber, 1774)
6. karlik większy Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839)
7. borowiec wielki Nyctalas nocíala (Schreber, 1774)
8. gacek brunatny Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)/gacek szary Plecotus anstriacus
(Fischer, 1829)
9. mopek Barbastella barbastelhis (Schreber, 1774)

62

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

8.1.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Kierunki działań:
Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących Miasto Świebodzice,
kompleksach leśnych
Nadleśnictwo
Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
Miasto Świebodzice,
Nadleśnictwo
Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem Miasto Świebodzice,
użytkowania
Nadleśnictwo
Ochrona istniejących pomników przyrody
Miasto Świebodzice
Rodzaj zadania

Ochrona fauny i flory:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu

Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice,
organizacje
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
Powiat

Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego:
Zadania własne i koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice,
Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
organizacje
pozarządowe, Powiat
Miasto Świebodzice,
Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach Nadleśnictwo,
interesujących przyrodniczo
organizacje
pozarządowe, Powiat
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i
Miasto Świebodzice
parków
Upowszechnianie turystyki
Miasto Świebodzice
Rekonstrukcja zabytkowych murów obronnych wraz z
Miasto Świebodzice
zagospodarowaniem terenów
Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska – Piaskowa
Miasto Świebodzice
Rodzaj zadania

8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Stan wyjściowy – lasy:
Lasy na obszarze miasta zajmują 10,10 % (w powiecie świdnickim ok. 13,50 %). Głównymi
obszarami zieleni na terenie miasta i jego obrzeżach są lasy, będące w gestii przede wszystkim
Nadleśnictw Wałbrzych i Świdnica (lasy państwowe). Ogólna powierzchnia lasów komunalnych
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wynosi 8,10 ha, lasów państwowych 303,8 ha, a osób fizycznych (lasy prywatne) – 4,6 ha (dane
GUS 2003 rok). Lasy pełnią ważne funkcje jako przyrodnicze zaplecze obszarów przyrodniczoprzemysłowych. Spełniają one funkcję glebochronną, wodochronną, regulują mikroklimat, a także
są miejscem masowego wypoczynku ludności. W całości zaliczane są do pierwszej kategorii lasów
ochronnych. Podlegają one znacznym zagrożeniom ze strony powietrza atmosferycznego oraz
występującą od wielu lat suszą. W ich wyniku nastąpiło znaczne osłabienie istniejącego
drzewostanu. Osłabienie drzew oraz masowe wywroty spowodowane silnymi wiatrami,
spowodowały inwazje szkodników i grzybów pasożytniczych, a w konsekwencji szybko
postępującą dewastację lasów. Użytkownicy lasów podejmują szereg działań mających na celu
poprawę stanu lasów i zapobieżenie dalszej ich dewastacji. W lasach państwowych podejmowane
działania podlegają przede wszystkim na przebudowie monokultury świerkowej i wprowadzeniu
gatunków drzewostanów bardziej przystosowanych do istniejących siedlisk, na prowadzeniu
wycinek głównie sanitarno-porządkowych. Celem nadrzędnym gospodarki w lasach państwowych
jest poprawa ich zdrowotności i stopniowe zmniejszanie kategorii uszkodzeń.
Rysunek 12. Uszkodzenia lasów na terenie Miasta Świebodzice.

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne woj. dolnośląskiego WBU Wrocław
Objaśnienie:
11%-25% - poziom ostrzegawczy
26% - 60% - drzewostany uszkodzone

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.
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.
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8.2.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury
gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Przedsięwzięcia
związane
z
ochroną
przyrody,
urządzanie Miasto Świebodzice
i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących
własnością gminy
Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego Miasto Świebodzice,
uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy Nadleśnictwo,
rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego
właściciele gruntów
Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu Miasto Świebodzice,
podnoszenia świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale Nadleśnictwo
zrównoważonej gospodarki leśnej
Rodzaj zadania

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
Nadleśnictwo
Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
Nadleśnictwo
Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
Nadleśnictwo
Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem Nadleśnictwo
pozaprodukcyjnych funkcji lasu
Ochrona gleb leśnych
Nadleśnictwo
Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom Nadleśnictwo
niepożądanym (pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska
śmieci, biedaszyby)
Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami Nadleśnictwo,
rodzimymi
Właściciele gruntów
Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi
Nadleśnictwo
Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i Nadleśnictwo,
terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
właściciele gruntów
Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
Powiat
Rodzaj zadania

8.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
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,
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gromadzenie, przechowywane i przekazywanie odpadów przemysłowych jednostkom do
tego celu upoważnionym (zgodnie z posiadanymi decyzjami),
sukcesywną wymianę tradycyjnych sieci ciepłowniczych na preizolowane oraz
modernizacje węzłów cieplnych,
wprowadzanie w każdym budynku liczników dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO
oraz liczników na ciepłą i zimną wodę przez zarządy spółdzielni, zarządców budynków.

8.3.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki
sposób, aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
Wprowadzanie i stosowanie zamkniętych obiegów wody
przedsiębiorstwach
Stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego
Promowanie wprowadzania systemów
wielokrotne użytkowanie materiałów

recyklingu

Jednostka
odpowiedzialna
w Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarcze
umożliwiających
trudniące się
segregacją odpadów

8.4. 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.
Działania przeciwpowodziowe nabrały szczególnego znaczenia po powodzi z lipca 1997r., która
wykazała wieloletnie zaniedbania w gospodarce wodnej.
Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na przebieg zjawiska powodziowego są:
- możliwość retencji powierzchniowej (tereny zalesione, zadrzewione i trwałe użytki zielone)
w zlewni,
- obiekty inżynieryjne umożliwiające gromadzenie nadmiaru wód,
- możliwość szybkiego odpływu z terenów zainwestowanych, co wiąże się z drożnością sieci
kanalizacji burzowej a także sieci melioracyjnej.
Istotne znaczenie ma także stan zabezpieczeń i obwałowań. Tereny dolinne, na których występują
powodzie wykluczone są spod zabudowy.
Ostatnia powódź wykazała, że poza zniszczeniami występującymi w bezpośrednim sąsiedztwie
koryta rzeki Pełcznicy, miały miejsce podtopienia terenów (np. Dworzec Kolejowy), spowodowane
brakiem odpływu wód deszczowych.
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Rysunek 13. Obszar zalewu powodzi z 1997 na terenie Świebodzic.

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla województwa dolnośląskiego, WBU Wrocław.

W granicach miasta znajdują się (wg opracowania „Program małej retencji wodnej w województwie
dolnośląskim, Ewidencja zbiorników małej retencji wodnej”) następujące zbiorniki małej retencji
wodnej:
- „Solny” – na terenie zakładu „Termet”, o powierzchni 2,20 ha i pojemności 33 tys. m3
(retencja zbiornikowa),
- „Warszawianka” – o powierzchni 2,2 ha i pojemności 22,50 tys. m3 (retencja stawowa).
W opracowanym w 2007 roku przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
dokumencie pn. „Studium Ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy – wyciągi ze studium dla
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią” określone zostały obszary bezpośredniego
zagrożenia powodzią i obszary potencjalnie zagrożone powodzią. Prezentują je rysunki poniżej:
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Rysunek 14. Obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią i obszary wymagające ochrony przed
zalaniem na terenie Świebodzic.
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Źródło: Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy – wyciągi ze studium dla obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na terenie miasta praktycznie nie jest możliwe zlokalizowanie większego zbiornika
przeciwpowodziowego ani wprowadzenia programu małej retencji, gdyż Pełcznica w dużej części
swojego biegu płynie przez tereny silnie zurbanizowane, partiami w zamkniętym korycie. Zlewnia
Pełcznicy i Szczawnika ma charakter górski objawiający się nagłymi wezbraniami, co w połączeniu
z bardzo dużą uszczelnioną powierzchnią miasta daje gwałtowne wahania poziomu i wielkości
przepływu.
Możliwości retencji wody istnieją również w innych formach, choć na terenie miasta mają one
ograniczony charakter. Należy wykorzystać do tego celu tereny podmokłe, obszary bagienne,
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oczka wodne oraz stosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Mała retencja odgrywa
niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się warunków mikroklimatycznych, ma duże znaczenie
w rolnictwie, wpływa na kształtowanie się krajobrazu gminy. Rozwój retencji na terenie całej zlewni
ma niebagatelny wpływ na ochronę przeciwpowodziową a także na regulację (zmniejszenie)
odpływu ze zlewni, co pozwala na pokrycie niedoborów wody pojawiające się w okresie niżówek.
Rozwój małej retencji powoduje również wzrost ilości fauny wodnej i awifauny na tych terenach.
Warunki topograficzne na terenie miasta nie są sprzyjające dla lokalizacji większych obiektów
małej retencji a nawet do budowy stawów, oczek wodnych i zastawek na rowach melioracyjnych.
Należy jednak dążyć do zwiększania retencji na ciekach gminy poprzez wykonanie takich obiektów
jak stopnie, przepusty z piętrzeniem, jazy itp. Należy wzmóc działania zmierzające do zwiększenia
ilości magazynowanej wody stwarzając różnego rodzaju zachęty dla inwestowania w zbiorniki
i stawy.
Opracowana koncepcja zabezpieczenia przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy, m.in. dla doliny
rzeki Pełcznica – opracowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu –
zakłada kilka wariantów zabezpieczenia zlewni Bystrzycy, m.in. ochronę bierną, ochronę czynną
i wariant łączący oba powyższe.
Propozycje wykonania przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego
zostały ujęte w propozycjach wariantów ochrony biernej i czynnej. Ochrona bierna polega głównie
na uregulowaniu koryta i ochronie terenów przyległych za pomocą obwałowania. Ponadto zalicza
się tu również kanały ulgi, poldery przepływowe.
Analiza możliwości oraz potrzeb ochrony biernej została przeprowadzona na podstawie map
z wniesionymi strefami zagrożenia powodziowego. W ramach realizacji tego sposobu
zapobiegania proponuje się wprowadzenie murów oporowych, obwałowania oraz kanału ulgi.
W tym wariancie planuje się również budowę kanału ulgi, który częściowo odprowadzałby wody
powodziowe z rzeki Pełcznicy do cieku Cienia. Projektowany kanał ulgi obejmowałby km Pełcznicy
od 16+440 do 8+612, przy założeniu szerokości dna 9 m oraz spadku 0,577 %. Na odcinku od
16+509 do 12+524 planuje się uregulowanie koryta Pełcznicy w murach oporowych przy
szerokości dna 12 m.
W koncepcji przedstawione jest również wprowadzenie do kolejnych wariantów dodatkowych
propozycji wykonania przedsięwzięć mających na celu ograniczenie zagrożenia powodziowego
poprzez zastosowanie środków technicznych ochrony biernej oraz czynnej. Ochrona czynna
polega głównie na tworzeniu na drodze przepływu fali powodziowej systemu zbiorników
przeciwpowodziowych lub retencyjnych z funkcją przeciwpowodziową, przechwytujących
przepływy grożące powodzią. Zbiorniki lokalizowane są tam, gdzie warunki terenowe i geologiczne
są sprzyjające, tzn. gdzie wydatek na budowę zbiornika równoważy się ze stratami
spowodowanymi powodziami. Analiza możliwości oraz potrzeb ochrony czynnej dla terenu miasta
została przeprowadzona na podstawie map z wniesionymi strefami zagrożenia powodziowego.
Przedstawiono wariant, który obejmuje: wprowadzenie murów oporowych, obwałowania, kanału
ulgi oraz dwóch projektowanych zbiorników: Książ i Czechy. Ze względu na dość dyskusyjną
lokalizację zbiornika Książ (na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego) dodatkowo
przeanalizowano sytuację uwzględniającą połączenie ochrony biernej (wprowadzenie murów
oporowych, obwałowania i kanału ulgi) oraz jednego projektowanego zbiornika Czechy.
W celu zwiększenia stopnia zabezpieczenia przeciwpowodziowego doliny Pełcznicy w pierwszej
kolejności należy wykonać prace konserwatorskie wszystkich urządzeń hydrotechnicznych, tak aby
ich stan techniczny był dobry oraz konserwację i utrzymanie koryta rzeki, co jest jednym ze
sposobów poprawy przepustowości wód powodziowych.
Ogólna koncepcja poprawy stopnia zabezpieczenia przed powodzią poprzez budowę retencji
powodziowej wskazuje na konieczność rozpatrzenia technicznych możliwości realizacji ochrony
czynnej poprzez budowę zbiorników retencyjnych na obszarze obejmującym całą powierzchnię
zlewni rzeki Bystrzycy. Wytypowano sześć suchych zbiorników przeciwpowodziowych, które
należałoby przewidzieć do realizacji. Jednym z nich jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy
położony na przełomowym odcinku Czyżynki w km 2+800. Projektowany suchy zbiornik retencyjny
położony jest w zachodniej części Książańskiego Parku Krajobrazowego u podnóża ruin zamku
„Cisy”, w km 2+800 potoku Czyżynka. Administracyjnie tereny te należą do Gminy Stare
Bogaczowice oraz Miasta Wałbrzych. Zaporę czołową zbiornika zlokalizowano 220 m powyżej
mostu na drodze Świebodzice – Chwaliszów. Opracowana koncepcja projektowa wykazała, że
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budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w znaczący sposób może wpłynąć na
zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej całej położonej poniżej zbiornika doliny. Możliwość
znaczącej redukcji przepływów sprawia, że poniżej zbiornika cała dolina praktycznie w 100 %
byłoby zabezpieczona przed powodziami. Ponieważ zbiornik ze stałym piętrzeniem do rzędnej
345,00 m npm zapewnia należyte zabezpieczenie przeciwpowodziowe, mimo sprzeciwu
przyrodników, ze względów krajobrazowych opracowanie rozważa budowę zbiornika mokrego.
Rysunek 15. Koncepcja zabezpieczenia przed powodzią.
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Źródło: Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bystrzycy – Wyciągi ze studium dla obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Do opracowanego przez IMGW „Studium…”, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wszystkich
trzech wariantów Burmistrz Świebodzic wniósł uwagi i spostrzeżenia do uwzględnienia w dalszym
etapie prac nad projektem:
1) pozytywnie oceniono koncepcję budowy (wariant B) suchego zbiornika w Książańskim Parku
Krajobrazowym. Rozwiązanie to w pełni zabezpieczyłoby przed powodzią dzielnicę
Świebodzic - Pełcznica. Biorąc pod uwagę przedstawione w projekcie rozwiązania
w granicach Wałbrzycha, które udrożnią rzekę i spowodują szybszy przepływ wód, budowa
suchego zbiornika wydaje się być koniecznością. Pełcznica bierze swój początek właśnie
w Wałbrzychu i uregulowanie stosunków wodnych na jego obszarze ma kluczowe znaczenie
dla bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach znajdujących się poniżej.
2) zabezpieczenie przeciwpowodziowe powinno być realizowane w sposób spójny, obejmując
wszystkie elementy mogące mieć wpływ na stosunki wodne na danym obszarze. Jeżeli jakiś
istotny element zostanie pominięty, może to w przyszłości zniweczyć poniesione wysiłek
i nakłady finansowe. Uważamy, że potoki Szczawnik i Lubiechowska Woda również powinny
zostać objęte koncepcją ochrony przed powodzią. Proponuje się, aby Szczawnik na odcinku
200 do 300 metrów przed ujściem do Pełcznicy zabezpieczyć murami oporowymi ze
szczególnym uwzględnieniem miejsca gdzie obie rzeki się łączą (ul. Moniuszki). Natomiast na
dalszym odcinku Pełcznicy (20.259 km) wnosi się o przebudowę istniejącego mostu
drewnianego wraz z poszerzeniem koryta rzeki w tym miejscu.
3) planowane zabezpieczenia na terenie miasta Wałbrzych poprawiające przepływ wód
powodziowych, przy ewentualnym braku realizacji zbiornika Książ, nie wpłyną pozytywnie na
bezpieczeństwo dzielnic miasta Świebodzice położone powyżej kanału ulgi. Dlatego
bezwzględnie należy przyjąć konieczność wykonania w dzielnicy Pełcznica murów oporowych
od strony zabudowań. Rzeka na tym odcinku właśnie tak się układa, że po jednej stronie ma
stok góry, a z drugiej teren płaski na którym zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa
i przemysłowa. Od strony gór ze względu na spływ wód powierzchniowy należy pozostawić
istniejący poziom wałów i murów, i zabezpieczyć tylko tą stronę, gdzie występuje zabudowa.
4) na całej długości rzeki Pełcznicy należy usunąć zalęgający materiał rzeczny (rumosz skalny,
żwir, ziemia) naniesiony przez kolejne powodzie, który podniósł poziom koryta rzeki
i miejscami znacznie ogranicza przepływ rzeki. Usuniecie zalęgającego w rzece nanosu
znacznie zwiększy objętość koryta rzeki. Konieczna jest również wycinka drzew rosnących
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w obszarze rzeki, które w wielu przypadkach są podmyte i zagrażają powaleniem
i zatarasowaniem koryta.
5) pozytywnie oceniono koncepcję budowy kanału ulgi w Cierniach. Jednakże dalsze prace
związane z opracowaniem dokumentacji powinny uwzględniać szereg czynników mogących
wpłynąć na trasę kanału ulgi,
Ponadto konieczna będzie budowa co najmniej czterech mostów na przecięciu istniejących
dróg (przepraw mostowych może być więcej przy uwzględnieniu dróg transportu rolnego).
Włączenie kanału ulgi do potoku Cienia wymaga uregulowania koryta cieku od punktu
włączenia kanału do granic gminy. Kanał ulgi o szerokości 9 metrów wprowadzony do tak
małego cieku wodnego jakim jest Cienia spowoduje olbrzymie rozlewisko i spotęguje
zagrożenie powodziowe na tym obszarze. Konieczne jest więc poszerzenie Cieni do 9 metrów
przynajmniej do granic gminy, które kończą się na granicy lasu w kierunku na Jaworzynę
Śląską lub też wprowadzenie kanału do Pełcznicy poza zabudowaniami Cierni.
6) pozytywnie oceniono koncepcję uregulowania koryta rzeki Pełcznicy w murach oporowych
przy szerokości dna 12 m na całej długości około 4 km w Cierniach. Dla spójności
proponowanego rozwiązania konieczne jest wykonanie muru oporowego na odcinku od ul.
Ciernie 1 do ul. Zielonej po lewej stronie rzeki, przebudowa istniejących mostów w związku
z poszerzeniem koryta rzeki oraz przebudowanie stopnia wodnego o podwójnym piętrzeniu na
15.864 km na stopień o ukośnie pochyłej płaszczyźnie spływu wody.
7) wnioskowano o objęcie projektem Lubiechowskiej Wody. Potok ten rozgałęzia się na dwie
nitki na odcinku po prawej stronie linii kolejowej w kierunku do Wrocławia. Lewa odnoga
wpada do Pełcznicy na 13.513 km w Dolnych Cierniach, czyniąc tam wielkie spiętrzenie wód
wysokich i powodując zalewanie okolicznych domostw. Natomiast prawa odnoga płynie prosto
wzdłuż linii kolejowej, przechodząc następnie przepustem pod linią ok. 10.000 km rzeki
Pełcznicy i wpadając do niej na 9.835 km. Proponuje się ograniczyć dopływ wody do lewej
odnogi Lubiechowskiej Wody, tak aby stała się ona tylko rowem odwadniającym dla tego
obszaru. Natomiast główny nurt potoku skierować do jego prawej odnogi poprzez jego
poszerzenie na całej długości, coś na wzór kanału ulgi.
Biorąc pod uwagę długi czas wprowadzania w życie projektowanych rozwiązań, sugeruje się
wprowadzenie do projektu maksymalnie kompleksowych i spójnych rozwiązań.
Rysunek 16. Proponowana
lokalizacja zbiornika Książ.
Źródło:
„Studium
Ochrony
przed powodzią zlewni rzeki
Bystrzycy
–
Koncepcja
zwiększenia
stopnia
zabezpieczenia zlewni rzeki
Bystrzycy
–
zbiorniki
przewidziane do realizacji –
zbiornik Książ” – WATER –
Pracownia
Projektowa
Wrocław
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8.4.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
Systematyczna konserwacja rzek i cieków
Przystosowanie terenów do szybkiego reagowania w przypadku
powodzi (m.in. pielęgnacja lasów i zarośli łęgowych, odnowa
użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych)

Jednostka odpowiedzialna
RZGW Wrocław, WZMiUW
RZGW Wrocław, Miasto
Świebodzice, WZMiUW,
Spółki wodne, właściciele
terenu
Stworzenie systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w RZGW Wrocław, Miasto
przypadku zagrożenia powodzią
Świebodzice
Opracowanie
planu
awaryjnego
na
wypadek
powodzi, RZGW Wrocław, Miasto
uwzględniającego ochronę obiektów wrażliwych na terenie gminy Świebodzice
(np. oczyszczalni ścieków, ujęć wód, terenów zabytkowych
i przyrodniczo cennych, składowisk odpadów, itp.)
Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń WZMiUW, RZGW
przeciwpowodziowych
Wrocław, Miasto
Świebodzice
Zwiększenie retencji na terenach leśnych
WZMiUW, RZGW
Wrocław, Miasto
Świebodzice

8.5. 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
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.
Głównymi przyczynami degradacji i dewastacji gleb województwa dolnośląskiego (2. miejsce
w kraju) są: górnictwo, działalność przemysłowa oraz źródła mobilne. Obszary wymagające
rekultywacji to przede wszystkim: zwałowiska w rejonie PGE Kopalni Węgla Brunatnego Turów
S.A., tereny powojskowe i przemysłowe czy obszary eksploatacji surowców skalnych. W związku
z budową nowych zakładów i zmianą profilu produkcji w istniejących zakładach systematycznie
zwiększa się powierzchnia gleb zanieczyszczonych benzo(a)pirenem i innymi węglowodorami.
Wskutek działań naprawczych od 2004 r. obserwuje się powolny spadek powierzchni tych gruntów.
Stosowanie w rolnictwie nawozów, zwłaszcza obornika i gnojowicy, niezgodne z dobrymi zasadami
praktyk rolniczych przyczynia się do wzrostu zawartości azotu mineralnego w glebie,
a w konsekwencji może wpływać na zanieczyszczenie wód podziemnych, w szczególności na
glebach lekkich.
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Tabela 17. Charakterystyka gleb Powiatu Świdnickiego.
Lp.
Wyszczególnienie:
Wartość w %
1. Gleby o potrzebach wapnowania koniecznych i
41-60
potrzebnych
2. Gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu
<20
3. Gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości
21-40
magnezu
4. Gleby o niskiej zawartość boru w glebach
60-80
użytkowanych rolniczo w latach 2005-2008
5. Gleby o niskiej zawartość manganu w glebach
<20
użytkowanych rolniczo w latach 2005-2008
6. Gleby o niskiej zawartość miedzi w glebach
<20
użytkowanych rolniczo w latach 2005-2008
7. Gleby o niskiej zawartość żelaza w glebach
<20
użytkowanych rolniczo w latach 2005-2008
8. Gleby o niskiej zawartość cynku w glebach
<20
użytkowanych rolniczo w latach 2005-2008
W 2008 r. w ramach zadań własnych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej we Wrocławiu
zrealizowane zostały badania mające na celu ocenę chemizmu gleb ornych.
W województwie dolnośląskim na obszarach użytkowanych rolniczo przeważają zdecydowanie
gleby zakwaszone. Łącznie gleby o odczynie bardzo kwaśnym i lekko kwaśnym zajmują prawie
80 % powierzchni użytków rolnych. Gleby o odczynie obojętnym i zasadowym mają znacznie
mniejszy udział procentowy i zajmują 13 i 7 % powierzchni użytków rolnych.
Najbardziej zakwaszone są gleby w południowej części województwa, szczególnie na obszarze
powiatów: kamiennogórskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego, zgorzeleckiego, lubańskiego,
wałbrzyskiego oraz na północy województwa w powiecie milickim. Odbiciem niekorzystnego stanu
zakwaszenia dolnośląskich gleb są ich bardzo duże potrzeby wapnowania. Największe potrzeby
wapnowania stwierdza się na terenie powiatów położonych w południowej i południowo-zachodniej
części województwa. Najmniejsze potrzeby wapnowania wykazują gleby powiatów: górowskiego,
głogowskiego, polkowickiego, legnickiego, jaworskiego i strzelińskiego.
Zawartość azotu mineralnego była określana w okresie wiosennym (określenie ilości azotu
dostępnego dla roślin uprawnych w celu ustalenia potrzeb nawożenia tym składnikiem) i jesiennym
(ocena skutków nawożenia azotowego dla środowiska). Średnia zawartość azotu mineralnego
w województwie dolnośląskim, w warstwie 0–90 cm, wynosiła wiosną 126 kg/ha (75–237 kg/ha
w poszczególnych powiatach) i w porównaniu do roku ubiegłego była nieznacznie niższa. Średnia
zawartość jesienią wynosiła 148 kg/ha (100–216 kg/ha w poszczególnych powiatach).
Tabela 18. Zawartość azotu mineralnego w glebach Powiatu Świdnickiego.
Wyszczególnienie

kg/ha

wiosna 2008
jesień 2008

50-100
100-150

W 2008 roku badaniami gleb objęto w województwie dolnośląskim 26 obiektów na terenach
bezpośrednio zagrożonych zanieczyszczeniami w 167 punktach pomiarowych. Badania
prowadzone w 2008 roku objęły tereny położone w pobliżu zakładów przemysłowych, użytkowane
rolniczo, zlokalizowane w otoczeniu składowisk oraz wzdłuż tras komunikacyjnych. Interpretacji
wyników badań dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. 2002.165.1359)
oraz wytycznych IUNG Puławy.
Główne przekroczenia dopuszczalnych stężeń w stosunku do wartości dopuszczalnych
wymienionych w powyższym rozporządzeniu dotyczyły: cynku, ołowiu, miedzi, kadmu oraz
benzo(a)pirenu i oleju mineralnego W analizowanych próbkach gleb nie odnotowano
przekroczenia dopuszczalnych stężeń rtęci, arsenu, niklu i chromu. Najczęstsze przekroczenia
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dopuszczalnych norm wystąpiły w przypadku benzo(a)pirenu. Przekroczenie dopuszczalnych
wartości badanych wskaźników w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9
września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi (Dz. U.
2002.165.1359) odnotowano wokół 19 obiektów w 70 punktach pomiarowych.
Badania, przeprowadzone w 2008 roku, objęły także oznaczenie przy wybranych obiektach innych
wskaźników niż wymienione w rozporządzeniu, takich jak np. azot mineralny. Interpretację
wyników badań tych związków utrudnia brak obowiązujących norm. W około 80–90% wszystkich
punktów pomiarowych na polach użytkowanych zawartość azotu mineralnego była wyższa niż
średnia zawartość tego związku (52–69 kg/ha), stwierdzona w 2007 roku w glebach województwa
dolnośląskiego w warstwie 0–30 cm. Na terenach w pobliżu zakładów występowały przekroczenia
dopuszczalnych wartości metali ciężkich i benzo(a)pirenu w stosunku do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości
ziemi.
Na terenach użytkowanych rolniczo występowały na ogół naturalne zawartości metali ciężkich
(stopień 0). Stwierdzono tutaj często przekroczenia dopuszczalnych zawartości benzo(a)pirenu,
podobnie jak na terenach wokół składowisk odpadów i na terenach wzdłuż tras komunikacyjnych.
Na terenach wzdłuż tras komunikacyjnych spotyka się ponadto przekroczenie dopuszczalnych
wartości cynku, ołowiu i oleju mineralnego.
Wokół badanych obiektów występowały pojedyncze przypadki, gdzie stwierdzono podwyższoną
antropogenicznie zawartość siarki siarczanowej (IV stopień).
Na terenie powiatu świdnickiego nie notowano przekroczeń standardów jakości gleb w 2008 roku.
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.
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.
W 2007 roku zakończono 3 cykl badań , realizowany w ramach krajowej sieci w latach 2005-2007,
wyznaczonej przez IUNG w Puławach. Obejmuje ona 216 punktów pomiarowo – kontrolnych,
zlokalizowanych na glebach użytkowanych rolniczo na terenie całego kraju, z czego 20 punktów
zlokalizowanych jest na terenie województwa dolnośląskiego. W próbkach gleb oznaczano 40
parametrów fizykochemicznych, m.in. zawartości metali ciężkich (ołów, kadm, cynk, miedź, nikiel)
oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. W latach 1995-2005 widoczne są na
ogół małe różnice w zawartości poszczególnych wskaźników w tych samych punktach
pomiarowych. Zmiany dotyczą spadku lub wzrostu odczynu i zawartości poszczególnych metali
ciężkich w zależności od miejsca poboru pierwotnych próbek gleb w obrębie jednego punktu.
W gminie Świebodzice nie został zlokalizowany żaden z tych punktów pomiarowych
W latach 2004-2007 przeprowadzone zostały badania gleb i roślin na terenie województwa
dolnośląskiego. Klasyfikację średniej zawartości metali ciężkich w glebach województwa
w odniesieniu do zawartości naturalnej przedstawia tabela poniżej.
Tabela 19. Zakres zawartości metali ciężkich w glebach województwa dolnośląskiego.
Lp. Pierwiastek Zakres zawartości w [mg/kg]
Zawartość naturalna w
gleby
[mg/kg] gleby
1
Kadm
0,1 - 0,5
0,3 – 1,0
2
Miedź
3,3 – 196,5
10 - 25
3
Nikiel
3,0 – 26,3
10 – 50
4
Ołów
8,3 – 83,9
20 - 60
5
Cynk
13,8 – 109,6
50 - 100
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Obserwowane wartości w porównaniu zawartości naturalnych, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz
standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359) są niższe niż wartości dopuszczalne stężeń
metali ciężkich w glebie lub ziemi dla gruntów grupy A (poddanych ochronie).
8.5.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice,
Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym i
właściciele gruntów,
rekreacyjno-wypoczynkowym
Powiat,
Właściwe kształtowanie ekosystemów rolnych z wykorzystaniem Miasto Świebodzice,
otaczających je systemów naturalnych i ich zdolności do autoregulacji ARiMR
m.in. poprzez wdrażanie programów rolno-środowiskowych
Miasto Świebodzice,
Przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza właściciele gruntów i
i wód powierzchniowych
obiektów
przemysłowych
Rodzaj zadania

Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi

Przeciwdziałanie erozji gleb poprzez stosowanie
zabiegów na gruntach o nachyleniu powyżej 10%

odpowiednich

Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie jak
najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci wprowadzenia
upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów
Racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na
terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i
agromelioracyjnych) w celu zwiększenia udziału materii organicznej w
glebie

Jednostka
odpowiedzialna
WIOŚ Wrocław,
Powiat, Izby Rolnicze,
Stacje chemiczno –
rolnicze, właściciele
gruntów
Właściciele gruntów,
ARiMR, Organizacje
pozarządowe
Właściciele gruntów,
ARiMR, Organizacje
pozarządowe
Właściciele gruntów,
ARiMR, Organizacje
pozarządowe

Właściciele gruntów,
Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych
ARiMR, Organizacje
przez czynniki antropogeniczne
pozarządowe
Realizacja programu rekultywacji gleb zdegradowanych, w tym ich Nadleśnictwo,
zalesianie gatunkami rodzimymi
właściciele gruntów
8.6. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Stan wyjściowy:
Dolny Śląsk zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem wielkości zasobów kopalin
skalnych oraz wydobycia kamieni drogowych i budowlanych. Znajduje się tu ponad 50 % całości
krajowych zasobów tych surowców. Na terenie województwa udokumentowano około 745 złóż
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kopalin skalnych, w tym kamieni drogowych i budowlanych, kruszywa naturalnego oraz surowców
ilastych ceramiki budowlanej. Złoża kopalin skalnych skoncentrowane są w południowej (Sudety)
i środkowej (Przedgórze Sudeckie) części województwa. Złoża granitów znajdują się w masywie
Strzegom – Sobótka (powiat świdnicki) oraz w masywie strzelińskim, bazaltów w dwóch głównych
obszarach: zgorzelecko – lubańskim i jaworsko – złotoryjskim, złoża porfirów i melafirów
zlokalizowane są w zachodniej części depresji śródsudeckiej oraz wschodniej części depresji
północnosudeckiej.
Przedmiotem eksploatacji są głównie granity, gabra, diabazy, bazalty, melafiry, amfibolity, porfiry,
gnejsy, piaskowce, szarogłazy, dolomity i wapienie
Województwo Dolnośląskie zajmuje także pierwsze miejsce w Polsce w wydobyciu różnego
rodzaju okruchowych surowców skalnych. Żwiry, pospółki i piaski występują na całym obszarze,
z przewagą północnej i środkowej jego części. Piaski i żwiry zostały udokumentowane w 319
złożach. Wydobycie na poziomie 13 049 tys. ton w 2007 r. pozwoliło na zajęcie przez Dolny Śląsk
drugiego miejsca w kraju pod tym względem (po Województwie Mazowieckim).
Ochrona zasobów kopalin
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 nie stanowiące części składowych nieruchomości gruntowej, są własnością Skarbu
Państwa. Użytkowanie gospodarcze kopalin może być prowadzone pod warunkiem uzyskania
koncesji wydawanej przez ministra, 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 lub w studium 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 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 w 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 późniejszą 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.
Bogactwa mineralne
Pod względem geologicznym Świebodzice leży w przeważającej części w obrębie Niecki
Śródsudeckiej stanowiącej obniżenie tektoniczne. Niecka Śródsudecka stanowiła rozległy basen
sedymentacyjny wypełniany szeregiem różnowiekowych serii skalnych osiągających miąższość
wielu tysięcy metrów.
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Świebodzice I
Świebodzice

2

Świebodzice II

Kruszywa
naturalne
Kruszywa
naturalne

Status

Zasoby
przemysłowe [tys.
3
m]

1

Rodzaj
surowca

Nazwa złoża

Zasoby
geologiczne
bilansowane [tys.
3
m]

Nazwa
obszaru
górniczego

Powierzchnia
terenu górniczego
2
[m ]

Lp.

Powierzchnia
obszaru
2
górniczego [m ]

Tabela 20. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy Świebodzice.

80 321

80 321

Złoże rezerwowe

904

-

80 321

80 321

Aktualny – złoże
zagospodarowane

495

495

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.
Przekształcenia powierzchni ziemi
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. Uwarunkowania prawne w tym zakresie można odnaleźć
w ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Ustawa ta określa zasady odpowiedzialności za naprawę szkód w środowisku. m.in. art. 15
określa, że „jeżeli podmiot korzystający ze środowiska nie podejmie działań zapobiegawczych
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i naprawczych, organ ochrony środowiska, w drodze decyzji, nakłada na niego obowiązek
przeprowadzenia tych działań”.
Ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
wprowadzono zasadę udostępnienia informacji (art. 9) dotyczących m.in. stanu elementów
środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary
naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz
inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz
wzajemnych oddziaływań między tymi elementami. Artykuł 21 mówi, że w publicznie dostępnych
wykazach zamieszcza się dane m.in. (pkt 23 f) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska o wnioskach o wydanie decyzji i o decyzjach w sprawie rekultywacji
zanieczyszczonej gleby lub ziemi, jeżeli zanieczyszczenie zaistniało przed dniem 30 kwietnia
2007 r. lub wynikało z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
Ponadto (art. 161) ww. ustawy określa, że Wojewodowie przekażą właściwym regionalnym
dyrektorom ochrony środowiska niezwłocznie po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) akta spraw dotyczących rekultywacji zanieczyszczonej gleby lub ziemi wraz z pełną
posiadaną dokumentacją,
2) rejestry zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie
standardów jakości gleby lub ziemi
– które otrzymali od starostów na podstawie ustawy zmienianej w art. 152.
Pewne odnośniki dotyczące ochrony powierzchni ziemi uwzględnia także ustawa o ochronie
przyrody (Dz. U. 2009 nr 151 poz. 1220 tekst jednolity z 25 sierpnia 2009r.), 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).
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 Miasta Świebodzice.
Zagrożenia ruchami masowymi ziemi – osuwiskami
Osuwisko jest nagłym przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas
skalnych podłoża, spowodowanym siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku
lub jego znaczne obciążenie). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się
materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie),
połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości. Osuwiska są szczególnie
częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych
i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki
i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek (gdzie erozja wsteczna zwiększa
spadek terenu), skarpy wykopów i nasypów oraz wyrobisk.
Zadania zapobiegające zagrożeniom związanym z ruchami masowymi zapisane są
w następujących obowiązujących aktach prawnych:
- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity),
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
2003, Nr 80, poz. 717),
- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U.
2004, Nr 121,poz. 1266),
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji
dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U.2007, Nr 121, poz. 840).
Przestrzeganie wyżej wymienionych zadań, wymogów nie tylko zmniejsza ryzyko wystąpienia
osuwisk, ale pozwala również na prawidłową rekultywację terenów zdegradowanych.
Do najczęstszych zjawisk wywołujących osuwiska należą: wzrost wilgotności gruntu
spowodowanych długotrwałymi opadami lub roztopami oraz nadmierne obciążenie stoku, np. przez
zabudowę. Nawalne opady deszczu jakie miały miejsce na przełomie maja i czerwca 2010 r.
w południowej Polsce spowodowały uaktywnienie ruchów masowych.
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Zakład Geologii Środowiskowej od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące zagrożeń
środowiska naturalnego. Zakład Geologii Środowiskowej PIG wraz z oddziałem karpackim PIG od
roku 2004 aktywnie uczestniczy w pracach i badaniach związanych z zapobieganiem
i ograniczaniem negatywnych skutków będących konsekwencją rozwoju ruchów masowych,
a w szczególności aktywności osuwiskowej. W ramach tych prac została podjęta współpraca
z Biurem ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA. Jej wynikiem była realizacja
projektu badawczego pt: „Osłona Przeciwosuwiskowa – ocena zadań inwestycyjnych
zgłoszonych do odbudowy, przeniesienia i stabilizacji po zniszczeniu przez ruchy
osuwiskowe i erozję brzegu morskiego w Polsce”. Projekt polegał na ocenie i weryfikacji przez
geologów osuwisk zgłoszonych przez jednostki administracji samorządowej. Były to osuwiska,
które spowodowały znaczne szkody materialne w infrastrukturze publicznej. Ocena i weryfikacja
dotyczyły głównie możliwości i opłacalności stabilizacji (czyli zabezpieczenia przed dalszym
rozwojem) tych osuwisk w aspekcie ich budowy geologicznej oraz uwarunkowań finansowoekonomicznych i społecznych. W ramach tego projektu dokonano oceny w terenie ponad 600
osuwisk, a dla około 550 sporządzono karty dokumentacyjne osuwisk. Od 2006 roku trwają prace
stabilizacyjne na poszczególnych osuwiskach. Projekt „Osłona Przeciwosuwiskowa” jest
w większej części finansowany z pożyczki rządowej w Europejskim Banku Inwestycyjnym.
Pod koniec 2006 roku PIG rozpoczął realizację następnego projektu osuwiskowego na zlecenia
Ministra Środowiska i finansowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. Jest to duży projekt kartograficzny pt: „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”,
którego wykonanie planowane jest na okres 9 lat (zakończenie 2015/2016). Na początku 2008
roku PIG zakończył realizację Etapu I tego projektu. Projekt SOPO ma na celu stworzenie podstaw
do zarządzania zagrożeniami związanymi z ruchami masowymi, szczególnie osuwiskami, w całej
Polsce.
Na terenie Miasta Świebodzice nie występują osuwiska wpisane do rejestru Systemu Ochrony
Przeciwosuwiskowej Państwowego Instytutu Geologicznego.
8.6.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania przestrzennego
Kierunki działań
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Weryfikacja
ustaleń
istniejących
planów
zagospodarowania Miasto Świebodzice
przestrzennego i studiów uwarunkowań kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Rodzaj zadania

Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Przedsiębiorcy,
Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin
właściciel złoża
Stworzenie inwentaryzacji złóż kopalnianych i wyrobisk po eksploatacji WIOŚ Wrocław
bez koncesji
Kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez Starosta
wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku
nielegalnej działalności
Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych
Marszałek, Starosta
Dążenie do uzyskiwania informacji z jednostek ministerialnych Marszałek, Starosta
i wojewódzkich o ilości, rodzaju i miejscu prowadzenia wydobycia złóż
Rodzaj zadania
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Opiniowanie
studiów
i
planów
zagospodarowania przestrzennego

uwarunkowań

kierunków

Ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin

Wojewoda, Starosta,
instytucje zgodnie z
ustawą
Organy koncesyjne
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9. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO.
9.1. Środowisko a zdrowie
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”.
9.1.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi szczególnie w organy Państwowej
odniesieniu
do
zawartości
w
wodzie
wielopierścieniowych Inspekcji Sanitarnej
węglowodorów aromatycznych (WWA), trihalometanów (THM) oraz
metali ciężkich
Prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze organy Państwowej
szczególnym uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz Inspekcji Sanitarnej,
substancje chemiczne niebezpieczne
Państwowa Inspekcja
Pracy
Promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka organizacje
chorób cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich pozarządowe
powstawania
Rodzaj zadania

9.2. Jakość 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.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2008 nr 25,
poz.150 ze zm.) w ramach państwowego monitoringu środowiska dokonywana jest corocznie
ocena jakości powietrza na podstawie poziomów następujących substancji:
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- ocena pod względem ochrony zdrowia - dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu (NO2), pył
zawieszony PM10 i 2,5 (od 2010r.), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3),
benzo(a)piren, oznaczenie metali w pyle zawieszonym (ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni),
arsen (As),
- ocena pod względem ochrony roślin i ekosystemów - NO2, SO2 i ozon.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do 31 marca każdego roku, WIOŚ dokonuje oceny
poziomu substancji w powietrzu w danej strefie, a następnie dokonuje klasyfikacji stref. Zaliczenie
strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże
się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza
(w przypadku, gdy nie są dotrzymane dopuszczalne poziomy) lub utrzymania tej jakości (jeżeli
spełnia ona przyjęte standardy).
Stan zanieczyszczenia powietrza jest jednym z najbardziej zmiennych stanów środowiska.
W znaczącym stopniu zależy od wielkości chwilowych emisji ze źródeł zlokalizowanych na danym
terenie oraz od wielkości transgranicznej migracji zanieczyszczeń. Rozprzestrzenianie
zanieczyszczeń w atmosferze determinowane jest warunkami meteorologicznymi, w tym
intensywnością turbulencji wywołanej czynnikami mechanicznymi i termicznymi oraz własnościami
fizyczno- chemicznymi atmosfery.
Podstawowym procesem, w trakcie którego następuje emisja zanieczyszczeń do powietrza, jest
spalanie paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach. 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. Szczególnie uciążliwe są zanieczyszczenia gazowe
powstające w trakcie spalania paliw przez pojazdy mechaniczne. Transport drogowy wpływa na
całoroczny wysoki poziom tlenków azotu w powietrzu oraz podwyższony poziom pyłu
zawieszonego PM10 i benzenu. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające w
wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. Zanieczyszczenia emitowane są także przez
przemysł i rolnictwo.
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. Źródła komunalno-bytowe, w głównej mierze
odpowiedzialne za podwyższone stężenia zanieczyszczeń, szczególnie pyłu zawieszonego,
benzo(a)piranu i dwutlenku siarki, w sezonie zimowym, głównie w efekcie używania
niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych.
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:
 zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory, siarkowodór. 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.
Głównymi emitorami zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Świebodzice są zakłady tj.:
 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Świebodzicach - głównym statutowym celem
przedsiębiorstwa jest wytwarzanie energii cieplnej, jej przesyłanie i dystrybucja. Na terenie
Miasta Świebodzice PEC posiada dwie w pełni zautomatyzowane i ekologiczne kotłownie
centralne C-1 i C-3 o łącznej mocy 113,2 MW, z których zasila osiedle mieszkaniowe i
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instytucje publiczne. PEC S.A. w Świebodzicach obsługuje 37 kotłowni lokalnych o łącznej
mocy zainstalowanej 6,9 MW, z czego większość zasilana jest gazem ziemnym.
 Termet S.A.
 GEA Polska Sp.z.o.o.
Na stan powietrzna na terenie Miasta Świebodzice ma wpływ również emisja z zakładów
zlokalizowanych na terenie Wałbrzycha i Świdnicy. Emisja ze źródeł punktowych odbywa się z
następujących zakładów:
 Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. przy ul. Kosteckiego w Wałbrzychu –
w zakładach jest produkowany koks, gaz koksowniczy oraz produkty węglopochodne tj.
smoła surowa, benzol i siarczan amonu. Zdolność produkcyjna koksu wynosi 2025 Mg/d
(700 tys. Mg/rok). W skład instalacji pieców koksowniczych wchodzi: 5 baterii koksowniczych
typu Vi-75 o 35 komorach każda – instalacja objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia
zintegrowanego, oraz instalacje powiązane technologicznie z instalacją pieców
koksowniczych: węglownia, sortownia koksu, węglopochodne, kondensacja, amoniakalnia,
benzolownia, tłocznia gazu, odsiarczalnia gazu, odfenolownia, instalacja biochemicznego
oczyszczania poprocesowych wód koksowniczych, instalacje grzewcze. Podstawowe
oddziały produkcyjne WZK „Victoria” S.A. to: węglownia, piecosortownia oraz
węglopochodne. W kotłowni pracującej na potrzeby technologiczne i cieplne wykorzystuje się
2 kotły parowe typu THD-915 HOVAL o wydajności pary 15 Mg/h każdy, sprawności 93 % i
mocy cieplnej 9,75 MW.
 Fabryka Porcelany Krzysztof S.A. w upadłości likwidacyjnej - zajmuje się produkcją
porcelany stołowej i galanterii porcelanowej. Emisja do powietrza pochodzi z pieca do
wypalania dekoracji szkliwnych oraz - oddanego do użytku w kwietniu 2005 roku - drugiego
pieca do szybkiego wypalania porcelany ze szkliwem.
 Cersanit III S.A. w Wałbrzychu,
 Saint- Gobain Glass Polska Sp.z.o.o Oddział Jaroszowiec, Filia Wałbrzych,
 „Wagony Świdnica” S.A. w Świdnicy,
 Cukrownia „Świdnica” S.A w Pszennie k. Świdnicy,
 Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp z o.o. w Świdnicy- ciepłownia Zawiszów.
Niegdyś istotnym czynnikiem wpływającym na stan jakości powietrza na terenie miasta były
lokalne kopalnie kruszyw i kamieniołomy. Przemysł wydobywczy emitował przede wszystkim
znaczne ilości pyłów (transport i kruszenie materiału skalnego). Obecnie eksploatacja surowców
(głównie węgla kamiennego, antracytu) została zaniechana. Pozostało jednak wiele obiektów
poprzemysłowych z kopalni, a największe zmiany nastąpiły na skutek przekształcenia powierzchni
terenu. W Świebodzicach obok działalności górnictwa podziemnego są również widoczne
pozostałości napowierzchniowe: nieczynny kamieniołom porfiru Świebodzice Podgórze oraz hałdy
i zwałowiska pokopalniane Wałbrzyskich Kopalni Węgla Kamiennego.
Monitoring
Ocena poziomów substancji w powietrzu w województwie dolnośląskim wykonywana jest na
podstawie pomiarów prowadzonych w ramach wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza, w skład
której wchodzą: automatyczne stacje pomiarów jakości powietrza, stacje manualne (oznaczenia
wykonywane w laboratoriach), stacje mobilne oraz punkty pomiaru zanieczyszczenia powietrza
metodą pasywną. Sposób oceny jakości powietrza oraz zakres badań dla każdej strefy
województwa określony jest przynajmniej raz na pięć lat przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska (art. 88 POŚ).
W 2010 r. monitoring jakości powietrza w województwie dolnośląskim realizowany był przez:
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia „Turów”
w Bogatyni,
- KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Legnica” w Legnicy,
- KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów” w Głogowie,
- KGHM „Polska Miedź” S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej,
- Obserwatorium Meteorologiczne IMGW na Śnieżce.
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Wyniki wszystkich pomiarów gromadzone są w wojewódzkiej bazie danych o jakości powietrza
JPOAT, znajdującej się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
W zakresie emisji określane są 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 od 1MW do:
- 5 MW w przypadku spalania węgla kamiennego,
- 10 MW w przypadku spalania koksu, drewna, słomy i olejów,
- 15 MW w przypadku spalania gazu,
oraz inne niż energetyczne o nominalnej mocy cieplnej od 0,5MW do 1 MW, opalane węglem
kamiennym, koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, paliwem
gazowym, z których:
- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach
procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych
poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia.
Oprócz źródeł energetycznych wymienia się szereg innych instalacji o charakterze produkcyjnym
i usługowym, np. instalacje do lakierowania lub malowania zużywające mniej niż 1 Mg w ciągu
roku wyrobów lakierowych, oczyszczalnie ścieków, huty szkła o wydajności mniejszej niż 1
Mg/dobę, punkty gastronomii, itp. Mimo, iż w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22.12.2004 r
(Dz.U. nr 283, poz. 2839) określono rodzaje instalacji, których eksploatacja wymaga 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 MW ,
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejami i paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy
do 1 MW.
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 17 grudnia 2008 r. (Dz. U. Nr 5, poz.31) 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 (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281). 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 g/m3.
Jakość powietrza
Na terenie Świebodzic Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził
bezpośredni monitoring powietrza poprzez stacje pomiarowe zlokalizowane na terenie miasta.
Stacje rejestrują wyznaczone stężenia na terenie wyznaczonych punktów na terenie miasta.
Na terenie Miasta Świebodzice Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
prowadził w 2010 r. bezpośredni monitoring powietrza w oparciu o stacje pomiarową przy ul.
Krzywoustego – w zakresie SO2, NO2 – pasywny.
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Tabela 21. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowej w gminie Świebodzice.
Metoda poboru
Kompletność serii
Lokalizacja stacji
prób
pomiarowej
Świebodzice, ul. Krzywoustego
pasywna
100 %

Oznaczana
substancja
SO2, NO2

Źródło: Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego
za 2010 rok, WIOŚ Wrocław, 2011 r

Klasyfikację stref za rok 2010 wykonano w oparciu o następujące założenia:
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu
PM2,5);
 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony
powietrza POP;
 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.
Tabela 22. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2010
Ochrona
roślin

Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 C6H6 CO PM10
dolnośląska

A

A

A

C*

C

Pb

As

Cd

Ni

A

A

A

A

B(a)
PM2,5 O3 SO2
P
C

A

C

A

NOx

O3

A

C

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

Na podstawie „Oceny poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa
dolnośląskiego 2010 r.” obszar Miasta Świebodzie w ramach strefy dolnośląskiej został
zakwalifikowany wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom substancji tj.
SO2, NO2, C6H6, CO (wg kryteriów UE), Pb, As, Cd, Ni, PM2,5 oraz klasy C z powodu przekroczeń
dopuszczalnych poziomów substancji powiększonych o margines tolerancji tj. CO(wg norm dla
uzdrowisk), PM10, B(a)P i O3.
Uwzględniając kryterium ochrony roślin obszar miasta uzyskał wynikową klasę A pod względem
zawartości substancji tj. SO2, NO2 oraz klasę C ze względu na ponadnormatywny poziom O3.
Stężenie ozonu w powietrzu wg kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin w odniesieniu do
poziomu celów długoterminowych kwalifikuje miasto do klasy D2.
Dla strefy dolnośląskiej wyznaczonej w 2010 roku istnieje potrzeba sporządzenia POP ze względu
na przekroczenia pyłu PM10, CO, B(a)P i O3.
Marszałek Województwa Dolnośląskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu
PM10, CO, B(a)P i O3. zgodnie ustawą Prawo Ochrony Środowiska jest zobowiązany uchwalić
Program Ochrony Powietrza (POP).
Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego,
którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia
poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.
Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego precyzuje działania i zadania dla
strefy” dzierżoniowsko - świdnickiej”:
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W wyniku rocznej oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim dokonanej w 2007 roku,
wyznaczono strefy, które zostały zakwalifikowane jako strefy C, a tym samym zostały zobligowane
do opracowania Programu ochrony powietrza (POP) ze względu na:
- przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz.
stężeń pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym.
W Powiecie Świdnickim konieczna jest redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 w celu
dotrzymania wielkości dopuszczalnych w powietrzu.
Przystępując do określenia programu działań naprawczych zmierzających do przywrócenia
w powiecie świdnickim jakości powietrza wymaganej przepisami prawa na wstępie poddano
analizie działania wynikające z istniejących planów, programów, strategii, które będą realizowane
niezależnie od Programu ochrony powietrza (tzw. wariant „0”). Z uwagi na ich znaczący wpływ na
poprawę jakości powietrza w strefie, ich realizacja jest konieczna i zostały ujęte w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Uwzględniając przyczyny złej jakości powietrza w powiecie i wyliczone na
podstawie prowadzonych procesów modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w strefie,
niezbędne redukcje emisji można stwierdzić, że w wyniku tych działań stan jakości powietrza
powinien ulec poprawie, ale w sposób niewystarczający do osiągnięcia standardów imisyjnych
wymaganych przepisami prawa. Konieczne jest zatem podjęcie dodatkowych działań
zmierzających do poprawy stanu obecnego.
Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięki zmniejszeniu
zapotrzebowania na ciepło obiektów zaliczanych do niskiej emisji poprzez:
- termomodernizację,
- podłączenie do sieci cieplnej,
- wymianę dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na kotły niskoemisyjne
(paliwo - węgiel orzech, groszek) oraz retortowe,
- ekologiczne (paliwo – brykiety) lub wymianę dotychczasowych kotłów węglowych na kotły
gazowe lub olejowe,
- ogrzewanie elektryczne w obszarze przekroczeń.
W tym celu konieczna jest:
- zmiana sposobu ogrzewania (tzn. zamiana paliwa stałego na paliwa ciekłe lub gazowe),
- wykonanie przyłączy sieci gazowej do poszczególnych budynków,
- likwidacja pieców węglowych w mieszkaniach i domkach jednorodzinnych,
- ewentualnie rozbudowa sieci gazowej,
- wykonanie przyłączy sieci cieplnej do poszczególnych budynków,
- ewentualna rozbudowa sieci cieplnej
- wymiana starych kotłów węglowych na nowoczesne, niskoemisyjne.
Zaproponowane działania zmniejszające emisję powierzchniową prowadzą do redukcji zarówno
pyłu PM10 jak i innych zanieczyszczeń (np. dwutlenek siarki czy benzo(a)piren).
Proponowane w POP działania przyczyniają się do redukcji emisji pyłu zawieszonego PM10.

9.2.1. Cel średniookresowy do 2018r.
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Miasta Świebodzice oraz utrzymanie jakości
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska
Kierunki działań:
Zadania własne:
Rodzaj zadania
Prowadzenie remontów istniejących dróg m.in. zmiana nawierzchni

Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice,
Powiat, Zarządy dróg
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Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach Miasto Świebodzice,
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych Powiat, , Organizacje
rodzajów odnawialnych źródeł energii
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
Powiat, , Organizacje
źródła energii
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
Wspieranie rozwiązań pozwalających na unikanie lub zmniejszanie Przedsiębiorstwa
wielkości emisji z transportu
komunikacyjne,
Zarządy dróg
Miasto Świebodzice,
Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych
Powiat, właściciele
obiektów
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz Miasto Świebodzice,
technologii
zwiększających
efektywne
wykorzystanie
energii Powiat, organizacje
i zmniejszających materiałochłonność gospodarki
pozarządowe
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i Miasto Świebodzice,
możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania Powiat, organizacje
odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w pozarządowe
gospodarstwach domowych
Miasto Świebodzice,
Powiat, organizacje
pozarządowe
Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł Miasto Świebodzice
komunalnych m.in. wymiany kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej
opałowy, biopaliwa
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego:
Miasto Świebodzice
- wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z
nośników nie powodujących nadmiernej „niskiej emisji” PM10,
- projektowanie linii zabudowy z uwzględnieniem zasad
„przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem
terenów o gęstej zabudowie,
- zmiany w zakresie ograniczania używania źródeł ciepła na paliwa
stałe na obszarach miasta, gdzie plany zagospodarowania
przestrzennego zakazują korzystania z węgla.
Rozwój komunikacji zbiorowej „przyjaznej dla użytkownika".
Miasto Świebodzice
Uwzględnienie w zamówieniach publicznych problemów ochrony Miasto Świebodzice
powietrza, poprzez odpowiednie przygotowanie specyfikacji zamówień
publicznych.
Remont i przebudowa budynku przy ul. Żeromskiego 27 w Miasto Świebodzice
Świebodzicach
Zmiana sposobu użytkowania z rozbudową budynku przy ul. Miasto Świebodzice
Rekreacyjnej 2
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej pełniących Miasto Świebodzice
funkcję edukacyjną i kulturalną na obszarze Przedgórza Sudeckiego i
Niziny Śląskiej (Szkoła Podstawowa nr 3, Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach)
Termomodernizacja - Przedszkole nr 3
Miasto Świebodzice
Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywizaacji
Miasto Świebodzice
gospodarczej
Rewitalizacja Starego Miasta – etap II – poprawa infrastruktury drogowej Miasto Świebodzice
na terenach rewitalizowanych.
Szkolenia dla podmiotów gospodarczych
dotyczących ochrony środowiska

w

zakresie

wymagań
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Zadania koordynowane:
Rodzaj zadania
Nadzór nad realizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa
dolnośląskiego
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 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

Zarządcy dróg, Miasto
Świebodzice
Organy zgodnie z
ustawą
Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Podmioty gospodarcze
Zarządcy Dróg
Powiatowych,
Gminnych
Zarządcy
nieruchomości
Podmioty gospodarcze

Podmioty gospodarcze

WIOŚ Wrocław

WIOŚ Wrocław

9.3. Ochrona wód
Stan wyjściowy - wody powierzchniowe:
Rzeki płynące przez teren miasta Świebodzice należą do zlewni rzeki Bystrzycy, a poprzez nią do
dorzecza Odry.
Rzeki przepływające przez teren Miasta Świebodzice:
- Rzeka Strzegomka – stanowi lewobrzeżny dopływ Bystrzycy, dorzecze Strzegomki
obejmuje prawą częścią obszaru Świebodzic,
- Rzeka Pełcznica – największy dopływ Strzegomki, jej źródła znajdują się w Górach
Wałbrzyskich (na wysokości ok. 450 m n.p.m.),
- Ciek 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.
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Potoki zasilające rzekę Pełcznicę :
- Lubiechowski Potok (Lubiechowska Woda) – największy potok zasilający rzekę Pełcznicę,
- Mokrzeszowski Potok,
- Szczawnik z Zimnikiem.
Rzeka Pełcznica jest ciekiem IV rzędu, będącym dopływem Strzegomki, a ta z kolei Bystrzycy,
która jest ważnym lewobrzeżnym dopływem Odry. Rzeka Pełcznica wypływa z północnych stoków
Masywu Borowej stanowiącej główny grzbiet Gór Wałbrzyskich. Następnie rzeka płynie poprzez
Kotlinę Wałbrzyską w kierunku Pogórza Wałbrzyskiego, gdzie przełom wydostaje się na obszar
Równiny Świdnickiej. Źródła rzeki znajdują się w pobliżu dzielnicy Świebodzice Nowy Glinik i Stary
Glinik na wysokości około 650 m n.p.m. Rzeka Pełcznica jest prawobrzeżnym dopływem
Strzegomki uchodzącym do niej w 43,0 km. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 67,6 km2,
a długość biegu rzeki około 38 km. Zlewnia cieku posiada charakter pagórkowaty o dużych
spadkach podłużnych jak i poprzecznych. Rzeka Pełcznica na całym odcinku zabudowy miejskiej
stanowi kanał kryty o długości 5,4 km. Powierzchnia zlewni jest partiami zalesiona (średni procent
zalesienia wynosi 30 %). Omawiana zlewnia posiada dość duże różnice wysokościowe
dochodzące do ponad 100 m.
Innymi potokami płynącymi przez obszar Świebodzic są:
- Ogorzelec – lewy dopływ Pełcznicy, płynie z Glinika Starego, posiada długość 2,2 km,
- Szczawnik – razem z Potokiem Konradowskim płynie na długości 9 km,
- Poniatówka – razem ze swoimi trzema dopływami mierzy 10,1 km,
- Sobięcinka – przepływa na długości 3,4 km,
- Potok Rusinowski – które wije się i meandruje wzdłuż wałbrzyskiej ul. 11 listopada ma
długość 4,9 km,
- Złotnica – wraz z wszystkimi dopływami mierzy zaledwie 2,6 km.
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.
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.
Wody wolnostojące
Na terenie Świebodzic nie ma większych akwenów ze stojącą wodą, ogólna powierzchnia
zbiorników z wodą stojącą nie przekracza 0,4 km² co stanowi skromną część powierzchni
miejskiej. Na powierzchnię tę składają się głównie pozostałości stawów rybackich, glinianek oraz
osadniki zakładów przemysłowych.
W obrębie miasta znajdują się również stawy powstałe w wyniku eksploatacji piasku oraz gliny.
Niedaleko centrum znajduje się malowniczy zbiornik na miejscu dawnego kamieniołomu wapienia
zwany "Warszawianką".
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.
Stan wód powierzchniowych
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008).
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Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r., klasyfikacji
poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych w każdym
operacyjnym punkcie pomiarowo-kontrolnym monitoringu operacyjnego dokonuje się
z następującą częstotliwością:
- corocznie, do końca I-go kwartału, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym
wykonywane były badania — w przypadku klasyfikacji wszystkich wskaźników jakości wód
oznaczanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym oraz klasyfikacji grup wskaźników jakości
wód;
- corocznie, do końca I-go półrocza, po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym
wykonywane były badania — w przypadku:
a) klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego
jednolitych części wód powierzchniowych,
b) oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Klasyfikacji poszczególnych elementów fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych
oraz klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
części wód powierzchniowych w każdym punkcie pomiarowo-kontrolnym monitoringu
diagnostycznego dokonuje się co najmniej co 6 lat, do końca I-go półrocza, po zakończeniu
okresu, w którym wykonywane były badania.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 1008) transponujące do prawa
polskiego zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej definiuje 5 klas stanu ekologicznego:
- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu,
- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do warunków
niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie,
- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu,
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych
(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części wód,
- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki.
Stan chemiczny określa się na podstawie badań substancji z grupy wskaźników chemicznych
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162, poz. 1008) oceniane są
substancje priorytetowe oraz wskaźniki innych substancji zanieczyszczających, zgodnie
z wnioskiem Komisji Europejskiej KOM 2006/0129 (COD) dotyczącego dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej oraz
zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE. Ocena stanu chemicznego polega na porównaniu wyników
badań do wartości granicznych chemicznych wskaźników jakości wód dla danego typu jednolitych
części wód przedstawionych w załączniku nr 8 wyżej cytowanego rozporządzenia. Przekroczenie
tych wartości powoduje przyjęcie złego stanu chemicznego.
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Miasta Świebodzice przeprowadza WIOŚ we
Wrocławiu.
W 2010 roku poniżej Miasta Świebodzice WIOŚ prowadził badania w jednym punkcie pomiarowym
na rzece Pełcznica w ramach monitoringu operacyjnego.
Tabela 23. Przekroje pomiarowo–kontrolne wód powierzchniowych w 2010 r.
Nazwa JCW
Nazwa cieku – nazwa
Lp.
km
Rodzaj punktu, sieć badawcza
punktu
Pełcznica – poniżej
Pełcznica od źródła
10,0
operacyjny
oczyszczalni Ciernie
do Milikówki
Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2010 roku., WIOS we
Wrocławiu, 2010
1.
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Na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez WIOŚ we Wrocławiu, dokonano ogólnej
oceny wód powierzchniowych w Mieście Świebodzice kontrolowanych w 2010 roku:
Tabela 24. Wyniki oceny wykonanej dla punktów pomiarowo-kontrolnych badanych w jednolitych
częściach wód w roku 2010, zlokalizowanych poniżej Miasta Świebodzice.
Nazwa JCW
Rzeka
Km Stan/potencjał
Klasa
Klasa
Stan
ekologiczny
elementów
elementów
chemiczny
biologicznych
fizykochemicznych
Pełcznica od
Poniżej stanu
słaby
IV
Dobry**
źródła do
Pełcznica
10,0
dobrego
Milikówki
Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2010 roku., WIOS we
Wrocławiu, 2010
**tylko na podstawie wybranych parametrów

Wody powierzchniowe rzeki Pełcznica w punkcie pomiarowym poniżej oczyszczalni w dzielnicy
Ciernie badane w 2010 roku to wody o słabym stanie/ potencjale ekologicznym. Wskaźniki
decydujące o klasyfikacji elementów fizykochemicznych (poniżej stanu dobrego) to BZT5, SO4,
NNH4, N Kjeldahla, P, przewodność elektrolityczna, substancje rozpuszczone.
Stan wyjściowy - wody podziemne:
Według regionalizacji przedstawionej w Atlasie hydrogeologicznym Polski obszar Świebodzic
występuje w obrębie subregionu przedsudeckiego. Na terenie Świebodzic potencjalnie występują
następujące piętra wodonośne:
- czwartorzędowe,
- karbońskie,
- proterozoiczne (krystalicznego podłoża).
Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z małej miąższości utworami czwartorzędowymi,
wykształconymi jako piaski i żwiry teras rzecznych, rozprzestrzeniające się jedynie w dolinach
rzecznych. Ze względu na ograniczony zasięg tych osadów ma ono podrzędne znaczenie.
Karbońskie piętro wodonośne związane jest z szeroko rozprzestrzenionymi w niecce śródsudeckiej
utworami górnego i dolnego karbonu takimi jak: piaskowce, zlepieńce, łupki ilaste. W utworach
tych bardzo dobrze rozwinięta jest sieć uskoków i szczelin naturalnych jak i liczna sieć spękań
powstałych w wyniku eksploatacji górniczej (w rejonach gdzie była ona prowadzona - w zasięgu
zalegania utworów karbonu górnego). Przepływ wód infiltracyjnych ma więc charakter szczelinowy,
w mniejszym stopniu, lub znikomym, porowy. Odbudowywanie zwierciadła wód w tych utworach
nastąpiło dość szybko, po zaprzestaniu działalności górniczej i osiągnęło poziom lokalnych baz
drenażu.
Poziomy wodonośne w utworach karbonu dolnego związane są również z piaskowcami,
zlepieńcami, mułowcami serii skalnych karbonu dolnego i mają charakter szczelinowo- porowy.
Poziomy wodonośne karbonu dolnego mają charakter "naturalny" i nigdy nie były zakłócane
eksploatacją prowadzoną w obrębie karbonu górnego. Z utworów karbonu dolnego pochodzą
wody mineralne Szczawna Zdroju. Proterozoiczne piętro wodonośne związane jest ze
szczelinowatymi gnejsami i migmatytami.
Piętro wodonośne w skałach krystalicznych w regionie sudeckim jest bardzo słabo rozpoznane.
Występuje tam poziom wód w spękanych i szczelinowych utworach krystalicznych oraz zasilający
je okresowo przypowierzchniowy poziom rumoszowy. Oba te poziomy różnią się zasadniczo
rodzajem krążenia: w pierwszym przypadku jest to przepływ szczelinowy (sporadycznie
zintensyfikowany procesami krasowymi), a w drugim – przepływ porowy.
Wodonośce szczelinowe krystaliniku sudeckiego zaliczyć należy do skał słabo przepuszczalnych
z zaznaczającymi się lokalnie strefami średnio- i dobrze przepuszczalnymi. Zwierciadło wód
podziemnych w wodonoścach krystalicznych regionu sudeckiego ma charakter swobodny, co
wiąże się z mechanizmem zasilania.
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W obecnej sytuacji hydrogeologicznej rejonu Świebodzic, w związku z długoletnią podziemną
eksploatacją górniczą, prowadzonym odwodnieniem i sczerpywaniem zasobów statycznych, nie
można szczegółowo scharakteryzować warunków hydrogeologicznych obszaru. Aktualnie
zwierciadło wód podziemnych po zakończeniu eksploatacji węgla kamiennego odbudowało się
i osiągnęło poziom lokalnych baz drenażu. W celu zapewnienia grawitacyjnego odwodnienia
górotworu, w rejonie ulic Armii Krajowej i Parkowej wykonano sztolnię umożliwiająca grawitacyjne
odprowadzenie wody podziemnej wypływającej szybem "Friedrich-Wilhelm" do Pełcznicy.
W granicach administracyjnych Miasta Świebodzice nie występują Główne Zbiorniki Wód
Podziemnych.
Rysunek 17. Główne zbiorniki wód podziemnych w okolicach gminy Świebodzice.

Jakość wód podziemnych
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r., Nr 72,
poz. 466),
– rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896).
Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., oceny jakości
elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu
ilościowego wód podziemnych dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba
hydrogeologiczna (art. 155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, t.j. Dz. U. Nr 239 z 2005r. poz. 2019
z późn. zmianami). Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym
dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane
przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów
fizykochemicznych oznaczonych w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści
się w granicach przyjętych dla kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby
badań monitoringowych w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej
stężeń badanych elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań
monitoringowych w punkcie pomiarowym.
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Monitoring wód podziemnych województwa dolnośląskiego obejmuje punkty pomiarowe,
monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), użytkowe poziomy
wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary szczególnie zagrożone przez przemysł.
Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu regionalnym i lokalnym oraz występowanie
potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń wód podziemnych.
Na terenie województwa dolnośląskiego badania jakości wód podziemnych w latach 2009- 2010
prowadzone były w systemach:
- monitoringu krajowego (Państwowy Instytut Geologiczny),
- monitoringu wojewódzkiego (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu).
Ocenę jakości wód podziemnych na terenie Świebodzic przeprowadza WIOŚ we Wrocławiu. W
2010 roku na terenie miasta nie wyznaczono punktów pomiarowo- kontrolnych. W związku z tym
przytoczono wyniki badań prowadzonych w 2009 roku z jednego punktu pomiarowegoPełcznica. Wyniki badań monitoringowych, przeprowadzonych w 2009 r., poddano ocenie zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143 poz. 896). Za podstawę określenia klas jakości wód
przyjęto graniczne wartości grupy 30 wskaźników wchodzących w zakres badań diagnostycznych.
W oparciu o rozporządzenie wyróżnia się pięć klas jakości wód podziemnych. Od I do III klasy
czystości stan chemiczny wód określa się jako dobry. Powyżej, tj. IV i V klasy czystości mówi się o
słabym stanie chemicznym wód.
Punkty pomiarowe wyznaczone na terenie Miasta Świebodzice obejmowały wody wgłębne w
obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego. Poniżej przedstawiono klasyfikację jakości wód
podziemnych na terenie Miasta Świebodzice w 2009 roku wg obowiązującego w tym czasie
rozporządzenia.
W 2009 r. ocenę stanu jakości wód podziemnych dokonano w oparciu o monitoring diagnostyczny.
Na terenie Miasta Świebodzice wyznaczono następujący punkt pomiarowo- kontrolny:
Tabela 25. Punkty pomiarowo- kontrolne na terenie Miasta Świebodzice w 2009 roku
Typ
Miejscowość
Stratygrafia
Typ wodny
JCWPd
monitoringu
Świebodzice

czwartorzęd

HCO3-SO4-Ca-Mg

112

diagnostyczny

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

Tabela 26. Ocena jakości wód podziemnych na terenie Miasta Świebodzice w 2009 roku
Klasa
Wskaźniki decydujące
Stan
Miejscowość
JCWPd
jakości
o danej klasie
chemiczny
ŚwiebodziceI
dobry
112
Pełcznica
Źródło: Ocena stanu czystości wód podziemnych województwa dolnośląskiego za 2009 rok, WIOŚ,
2010r.

Punkty pomiarowo- kontrolne zostały wyznaczone w obrębie JCWPd nr 112 w ramach monitoringu
diagnostycznego. W badanych punktach wody podziemne zostały zakwalifikowane do I klasy
jakości wód podziemnych, a więc wody o dobrym stanie chemicznym.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Mieście Świebodzice:
Zgodnie z rozporządzeniem, ustala się w zależności od warunków granicznych wskaźników jakości
wody, które z uwagi na ich zanieczyszczenie muszą być poddane standardowym procesom
uzdatniania, w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Dla parametrów podaje się wynik
klasyfikacji w postaci:
A1
– oznacza wodę wymagającą prostego uzdatniania fizycznego,
A2
– oznacza wodę wymagającą typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
A3
– oznacza wodę wymagającą wysokosprawnego uzdatniania fizycznego
i chemicznego,
Non – oznacza wodę powierzchniową gorszej jakości niż jakość klasy A3, która nie może
być ujmowana w celu przeznaczenia na wodę do picia.
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Tabela 27. Ilość wystąpień badanych wskaźników zanieczyszczenia w odniesieniu do wymagań,
jakim powinny odpowiadać kategorie wód do spożycia na zbiorniku Dobromierz i rzeki Strzegomki
w 2010 r.
Nazwa punktu
Ocena (wartości
Nazwa
dopuszczalne)
Ujęcie
cieku lub
km
zbiornika
A1
A2
A3
Non
Zbiornik
Zbiornik
Dobromierz31
5
1
Dobromierz
stanowisko 1
Zbiornik
Dobromierz
StrzegomkaStrzegomka poniżej ujścia
64,0
27
4
3
do Czyżynki
Źródło: Ocena jakości wód powierzchniowych województwa dolnośląskiego w 2010 roku., WIOS we
Wrocławiu, 2010

Oceną pod kątem jakości wód ujmowanych do celów zaopatrzenia ludności objęte zostały wody ze
zbiornika Dobromierz oraz z zasilającej go rzeki Strzegomki powyżej zbiornika.
Jakość wody w zbiorniku Dobromierz w stosunku do roku poprzedniego poprawiła się, parametry
fizykochemiczne odpowiadały kategorii A1 i A2. Wskaźniki bakteriologiczne nie przekraczały granic
określonych dla kategorii A2, jedynie obecność bakterii z rodzaju Salmonella przekraczała
dopuszczalne normy. Poziom większości badanych parametrów fizykochemicznych w rzece
Strzegomce poniżej ujścia Czyżynki i jednocześnie powyżej zbiornika (km 64,0) odpowiadał
kategorii A1. Tylko zawartość azotu Kjeldahla przekraczała dopuszczalne normy W rzece tej
stwierdzono jednak obecność bakterii z rodzaju coli, co zdyskwalifikowało jej stan sanitarny i był to
stan gorszy niż w roku poprzednim. Nie stwierdzono natomiast obecności bakterii z rodzaju
Salmonella.
Miasto zaopatrywane jest w wodę za pomocą sieci komunalnej. Z sieci miejskiej korzysta 100%
mieszkańców. System zaopatrzenia miasta Świebodzice w wodę - w 90% opiera się na zbiorniku
zaporowym „Dobromierz” na rzece Strzegomce w miejscowości Dobromierz. Pozostałe 10% wody
pobierane jest z 2 studni głębinowych: w dzielnicy Pełcznica i z ujęcia brzegowego na potoku
Lubiechowska Woda.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia na bieżąco bada Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Świebodzicach. W 2010 roku przeprowadzono badania na wodzie surowej jak i uzdatnionej.
Wody przeznaczone do spożycia spełniają odpowiednie normy sanitarne. W jednym tylko
przypadku stwierdzono nieznaczne przekroczenie zawartości żelaza.
W 2010 r. prowadzono monitoring jakości wód zasilających ujęcia wodociągowe, w celu określenia
ich przydatności do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Badania jakości prowadzone były
przez Państwową Powiatowa Inspekcję Sanitarną w Świdnicy.
Monitoring jakości wód ze zbiornika Dobromierz w 2010 roku prowadzony przez PSSE wskazała
na okresowe przekroczenia dopuszczalnych norm sanitarnych pod względem fizykochemicznym
i mikrobiologicznym. Z wodociągu pobrano 24 próbki wody uzdatnionej, gdzie w 8 próbkach
stwierdzono przekroczenie norm, w następujących puntach.
a) Stacja Uzdatniania Wody Ciernie – przekroczenie Al (257 µg/l i 280,6 µg/l (norma od 0 do 200
µg/l),
b) ul. Siemowita 31 w Świebodzicach - przekroczenie Al – (304,4 µg/l i 450 µg/l),
c) ul. Spokojna 1 w Świebodzicach- przekroczenie Al (277,5 µg/l i 430 µg/l),
d) ul. Spokojna 1 w Świebodzicach- Clostridium perfringens- 1 jtk/100ml (norma 0jtk/100ml),
e) Automatyczna Stacja Wodociągowa w Dobromierzu - Clostridium perfringens- 5 jtk/100ml.
Na koniec 2010 roku wszystkie wodociągi dostarczały wodę odpowiadając normom sanitarnym.
We wszystkich wodociągach stan sanitarno - techniczny bez zastrzeżeń.
W 2010 roku PSSE Świdnica wykonał badania jakości wody na terenie Szpitala NZOZ
“MIKULICZ”, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3-7 w Świebodzicach korzystającego z wody wodociągu
Świebodzice – Dobromierz. Szpital posiada też zbiornik wody pitnej napełniany wodą z wodociągu
publicznego Świebodzice (zbiornik po modernizacji w 2010 r.). Wynik próbki wody pobranej ze
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zbiornika wykazał przekroczenie norm dla ogólnej liczby mikroorganizmów w 36o C po 48 h w 1 ml
wody. Ponowny wynik próbki wody wykazał, że woda nadaje się do spożycia przez ludzi.
W badanych próbkach wody z instalacji zaopatrującej szpital stwierdzono występowanie
ponadnormatywnych ilości bakterii Legionella. Kolejne wyniki analiz próbek wody wykazały, że w
zakresie oznaczonych parametrów mikrobiologicznych (bakterii Legionella) odpowiada ona
wymaganiom sanitarnym, jakim powinna odpowiadać ciepła woda.
Monitoring jakości wód podziemnych w 2010 roku prowadzony przez PSSE wskazał, że woda
przez cały rok odpowiadała normom sanitarnym.
Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych
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.
Głównym obciążeniem zlewni Pełcznicy w obrębie Miasta Świebodzice, są niekontrolowane zrzuty
nieoczyszczonych ścieków bytowo- gospodarczych z obszarów miasta pozbawionych kanalizacji.
Ścieki wnoszą zanieczyszczenia organiczne i powodują skażenia bakteriologiczne. Źródła
zanieczyszczeń obszarowych to głównie tereny zurbanizowane (w tym przemysłowe), obszary
rolne i leśne oraz zanieczyszczenia przedostające się do wód powierzchniowych z wodami
gruntowymi – wypływ wody podziemnej w rejonie sztolni Friedrich - Wilhelm.
Z terenów rolniczych wraz z opadami spływają nawozy naturalne i sztuczne. 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.
Zanieczyszczenia liniowe to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne (drogowe i kolejowe).
Spośród nich znaczny udział w degradacji jakości wód mogą mieć szlaki transportowe z nasilonym
ruchem pojazdów, praktycznie wszystkie drogi w Świebodzice. W sąsiedztwie tego rodzaju dróg w
wodach można stwierdzić podwyższone zawartości Cl, Na, Ca, krzemianów, fosforanów oraz
metali ciężkich.
Najpoważniejsze zagrożenia stanowią ogniska punktowe i małopowierzchniowe. Ich źródłem są
m.in.: nielegalne składowiska odpadów, zakłady przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, magazyny
i stacje paliw oraz miejsca zrzutu ścieków komunalnych i przemysłowych. Wszystkie te obiekty
poza oczyszczalniami są obecne na terenie miasta.
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.
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
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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.
Rejestrowana w 2010 roku w systemie statystyki państwowej ilość ścieków przemysłowych
odprowadzanych na oczyszczalnie ścieków w województwie dolnośląskim wyniosła 143 525
tys. m3, z czego 75 493 tys. m3 zostało oczyszczone. Ilość ścieków oczyszczanych mechanicznie
wyniosła w analizowanym okresie 36 389 tys. m3, oczyszczanych chemicznie 30 072 tys. m3,
oczyszczanych biologicznie 8 475 tys. m3, a oczyszczanych z podwyższonym usuwaniem
biogenów 557 tys. m3. Natomiast rejestrowana w 2009 r. w województwie dolnośląskim ilość
odprowadzonych na oczyszczalnie ścieków komunalnych wyniosła 99 450,2 tys. m3, z czego 98
308 tys. m3 zostało oczyszczone. Metodami mechanicznymi zostało oczyszczonych 19 tys. m3
ścieków komunalnych, metodami biologicznymi 25 559 tys. m3, a metodami z podwyższonym
usuwaniem biogenów 72 730 tys. m3.
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.
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się
zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość
oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem
intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych
rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy
składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji
rolniczej. Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze
gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje
burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym
wpływają na jakość wód podziemnych.
Stan infrastruktury wodno-ściekowej Miasta Świebodzice uległ znacznej poprawie. Większą część
odbiorców wody w gminie stanowią gospodarstwa domowe oraz drobni odbiorcy przemysłowi.
9.3.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich wód na terenie Miasta Świebodzice
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:
Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice,
Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość
Powiat, WIOŚ
wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki
Wrocław, Organizacje
wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem
pozarządowe
Rodzaj zadania
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Miasto Świebodzice,
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych
WIOŚ Wrocław,
praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed
Organizacje
zanieczyszczeniem obszarowym
pozarządowe, ARiMR
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej
Miasto Świebodzice
Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków Miasto Świebodzice
w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
budowa sieci kanalizacyjnej
Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywacji Miasto Świebodzice
gospodarczej
Uzbrojenie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w
Miasto Świebodzice
Świebodzicach
Kanalizacja sanitarna
Miasto Świebodzice
Budowa wodociągu rozdzielczego od ul. Ciernie do Strefy Aktywizacji
Miasto Świebodzice
Gospodarczej przy ul. Strzegomskiej.
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,
dostosowanie jej 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,
właściciele
gospodarstw rolnych
WIOŚ Wrocław
Podmioty gospodarcze

9.3.2 Cel priorytetowy (2010-2014)
Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych
kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych
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

Jednostka
odpowiedzialna
Miasto Świebodzice,
WZWiK

9.4. Gospodarka odpadami
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
i rozporządzeń wykonawczych.
Głównym celem wynikającym z „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2014” (KPGO 2014) oraz
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011

100

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA MIASTA ŚWIEBODZICE NA LATA 2011-2014 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2015-2018

z uwzględnieniem lat 2012-2015” jest stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który
będzie zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa.
9.4.1. Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość wytwarzanych odpadów komunalnych
Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstałych w gospodarstwach domowych.
Biorąc pod uwagę skład, właściwości technologiczne oraz warunki i miejsca powstawania wyróżnia
się następujące rodzaje odpadów komunalnych:
- odpady z gospodarstw domowych związane z bytowaniem ludzi w domach mieszkalnych
(zabudowa wielorodzinna, domy jednorodzinne),
- odpady z obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności (np. handel i usługi,
szkolnictwo i lecznictwo otwarte).
Szacunkowo w 2010 r. na terenie Miasta Świebodzice wytworzono ok. 10 293,3 Mg odpadów
komunalnych. Jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów przyjęto na poziomie 450 kg/M/rok.
Ilość wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji w 2010 r. wyznaczona została na
poziomie ok. 5 918,6 Mg, co oznacza, że na statystycznego mieszkańca miasta przypadło
wówczas ok. 259 kg/rok (zgodnie z KPGO 2014 – w miastach liczących poniżej 50 tys.
mieszkańców, bioodpady stanowią ok. 57,5% wytworzonych odpadów komunalnych).
Ogólna ilość odpadów pochodzących z sektora komunalnego (z wyłączeniem odpadów
budowlanych), zebrana na terenie Miasta Świebodzice w latach 2009-2010 wyniosła odpowiednio:
- 10 213,410 Mg w 2009 r.,
- 9 653,710 Mg w 2010 r.
Spośród podanych powyżej ogólnych ilości zebranych odpadów komunalnych, do odzysku
przekazano następujące masy odpadów, które zebrane były selektywnie.
- 181,500 Mg w 2009 r., co stanowiło ok. 1,8 % ogólnej ilości zebranych odpadów
komunalnych,
- 203,130 Mg w 2010 r., co stanowiło ok. 2,1 % ogólnej ilości zebranych odpadów
komunalnych.
Tabela nr 28. Ilość i rodzaje odpadów z sektora komunalnego zebranych z terenu miasta
Świebodzice oraz sposób ich zagospodarowania w latach 2009-2010

Kod
odpadu

Odpady
odebrane/zebrane
Masa [Mg]

Odzysk

Unieszkodliwienie

Masa [Mg]

Masa [Mg]

2009

2010

Ozn.
proc.

10 01 01

-

3,600

R14

-

3,600

-

-

-

15 01 01

65,800

67,200

R15

65,800

67,200

-

-

-

15 01 02

32,700

34,320

R15

32,700

34,320

-

-

-

15 01 07

83,000

101,610

R15

83,000

101,610

-

-

-

19 12 12

2274,320

1706,260

-

-

-

D5

2274,320

1706,260

20 02 02

186,940

208,280

R14

186,940

208,280

-

-

-

20 03 01

7570,650

7532,440

-

-

D5

7570,650

7532,440

Razem

10213,410

9653,710

R14,
R15

368,440

415,010

D5

9844,970

9238,700

2009

2010

Ozn.
proc.

2009

2010
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Kod
odpadu

Odpady
odebrane/zebrane
Masa [Mg]
2009

2010

Odzysk
Ozn.
proc.

Unieszkodliwienie

Masa [Mg]
2009

2010

Ozn.
proc.

Masa [Mg]
2009

2010

Oznaczenia:
R14 – inne działania prowadzące do wykorzystania odpadów w całości lub części lub do odzyskania
z odpadów substancji lub materiałów, łącznie z ich wykorzystaniem, niewymienione w punktach od R1
do RI3,
R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu,
D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych
niż niebezpieczne,
10 01 01 – żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów,
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury,
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych,
15 01 07 – opakowania ze szkła,
19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów,
20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie,
20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Źródło: Opracowane na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

9.4.2. System gospodarowania odpadami komunalnymi
W analizowanych latach zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych objęte było 100 %
mieszkańców Świebodzic.
Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości powinien mieć podpisaną
umowę na odbieranie odpadów komunalnych z terenu jego nieruchomości. Dotychczas stroną
umowy mógł być każdy przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Dnia 1 lipca 2011 r. sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 25 lipca 2011 r. nr 152, poz. 897) – 15 lipca
ustawa została podpisana przez prezydenta.
W świetle zmian w ustawie, mieszkańcy nie będą już zobowiązani do samodzielnego zawierania
umów z firmami odbierającymi odpady. Tym samym to Miasto będzie przeprowadzało przetargi na
odbiór odpadów, jak i również gospodarowało środkami, które będą pobierane od mieszkańców za
odpady. Miasto będzie mogło również egzekwować od firm odpowiednią jakość usług.
Wspomniana ustawa wejdzie w życie z początkiem 2012 r., jednakże z określonymi okresami
przejściowymi dla poszczególnych rozwiązań.
Selektywna zbiórka odpadów
Selektywna zbiórka odpadów na terenie miasta Świebodzice zorganizowana jest w oparciu
o system pojemnikowy (tzw. ”gniazda”) – kontenery na odpady typu: papier i tektura, szkło,
tworzywa sztuczne, ustawione są w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usługowej oraz
zabudowy jednorodzinnej,
Na niektórych posesjach jednorodzinnych selektywna zbiórka funkcjonuje jeszcze w systemie
workowym.
Ponadto na terenie miasta zorganizowane są zbiórki:
- odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego –
punkt zbiórki w Zakładzie Gospodarki Komunalnej przy ul. Strzegomskiej 30,
- zużytych baterii – pojemniki w wybranych placówkach handlowych oraz w placówkach
oświatowych,
- przeterminowanych leków od ludności – specjalistyczne pojemniki w 4 aptekach na terenie
miasta.
Na obszarze Świebodzic nie zorganizowano zbiórki odpadów ulegających biodegradacji. Jednakże
w związku ze specyfiką Gminy (miasto do 50 tys. mieszkańców) przyjmuje się, iż ok. 15 %
bioodpadów wytworzonych na terenach zabudowy jednorodzinnej – zagospodarowywana jest we
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własnym zakresie przez mieszkańców: do kompostowania, skarmiania zwierząt oraz spalana jest
w paleniskach domowych (papier i tektura).
Projektowany system gospodarki odpadami komunalnymi
W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011
z uwzględnieniem lat 2012-2015” zaproponowano podział województwa dolnośląskiego na regiony
gospodarki odpadami komunalnymi (RGOK) – 10 regionów w Wariancie I (2013 r.) i 6 regionów
w Wariancie II (2020 r.). Miasto Świebodzice zostało przyporządkowane do Regionu Świdnickiego.
W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, niezbędne jest
dostosowanie systemu zbierania i odbioru odpadów, do rozwiązań technologicznych przyjętych
w RGOK.
System odbioru odpadów powinien obejmować 100% mieszkańców miasta. Na terenie miasta
powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych w podziale na:
papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
tworzywa sztuczne (w tym opakowania),
szkło (w tym opakowania),
metale (w tym opakowania)
- odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym: zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach
ochrony roślin oraz przeterminowane środki ochrony roślin, przeterminowane leki, chemikalia
(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlano-remontowe,
odpady zielone z ogrodów i parków,
odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
W mieście Świebodzice w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz usługowej powinny być
ustawione pojemniki:
- na zmieszane odpady komunalne,
- do selektywnej zbiórki odpadów (tzw. „gniazda’).
Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
- punkt zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujący odpady od indywidualnych
dostawców nieodpłatnie,
- mobilny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżający
w wyznaczonym czasie określony obszar,
- objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach,
- zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,
- odbieranie odpadów budowlanych na zlecenie wytwórcy,
- rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji, m.in. poprzez
wdrażanie do stosowania przydomowych kompostowników.
9.4.3. Istniejące instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Składowiska odpadów
Gmina Świebodzice jest właścicielem Składowiska Odpadów Komunalnych w Starym Jaworowie,
które znajduje się na terenie gminy Jaworzyna Śląska. Składowisko spełnia wymagania z zakresu
ochrony środowiska oraz eksploatacji składowisk i posiada pozwolenie zintegrowane (Wojewoda
Dolnośląski - PZ124/2007) ważne do 18 września 2017 r. Lokalizację wspomnianego składowiska
przedstawiono na rysunku poniżej:
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Rysunek 18. Mapa lokalizacyjna składowiska odpadów

S

S – Składowisko Odpadów Komunalnych w Starym Jaworowie

Instalacje odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów
Na terenie miasta Świebodzice nie funkcjonują instalacje, w których prowadzony jest odzysk
odpadów pochodzących z sektora komunalnego. Zebrane selektywnie odpady przekazywane są
do odzysku poza terenem gminy.
W minionych latach następujące odpady pochodzące z sektora komunalnego wykorzystywane były
na składowisku jako warstwy przesypowe oraz do utwardzania dróg wewnętrznych:
- żużle i popioły paleniskowe,
- gruz ceglany,
- gleba i ziemia, w tym kamienie,
- odpady ze studzienek kanalizacyjnych.
9.4.4. Odpady zawierające azbest
Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Azbest - z uwagi na swoje
niewątpliwe zalety, jak m. in. odporność na wysokie i niskie temperatury, dobre właściwości
mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne - stosowany był przede wszystkim do produkcji
wyrobów budowlanych, szczególnie płyt dachowych i elewacyjnych.
Bardzo ważnym problemem, ze względu na zdrowie ludzi i stan środowiska - jest budowa
i struktura wyrobów zawierających azbest. Jego włókna respirabilne są wystarczająco drobne by
przeniknąć głęboko do płuc, gdzie stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego.
Włókna powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub
poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).
W maju 2002 r. Rada Ministrów przyjęła "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest stosowanych na terytorium Polski". Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo
azbestowych - program zakładał realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do
2032 r. W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę
w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na
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lata 2009-2032”. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” jest kontynuacją
i aktualizacją celów oraz działań ustalonych w "Programie usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski".
Program przewiduje intensyfikację wszystkich działań do 2012 roku, tak aby w latach 2012-2013
dokonać dokładnej analizy i oceny realizacji celów zawartych w programie oraz opracować jego
aktualizację do 2015 roku. W latach 2012-2015 planowane jest wykonanie całościowego
podsumowania dotychczas przeprowadzonych działań oraz osiągniętych celów, również poprzez
wskaźniki oceny realizacji Programu.
W związku z realizacją krajowego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, Miasto
Świebodzice sporządziło w 2009 r. szczegółową inwentaryzację tych wyrobów. Ponadto w oparciu
o przeprowadzoną inwentaryzację opracowany został „Program usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu miasta Świebodzice”.
Ilość wyrobów azbestowych występujących na terenie miasta Świebodzice określono na poziomie
8 043 m2 powierzchni dachowych.
W momencie opracowywania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta
Świebodzice” – przewidywany całkowity koszt usunięcia azbestu z terenu Świebodzic (z obiektów
należących do osób fizycznych) oszacowano na ok. 241 290,00 zł, co przy założeniu okresu 23 lat
(lata 2009-2032), dawało wartość ok. 10 490,86 zł/rok.
Wynikiem realizacji gminnego Programu będzie stopniowe zmniejszanie się ilości azbestu
występującego na terenie miasta.
9.4.5. Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
ulegającymi biodegradacji oraz w zakresie gospodarowania wyrobami
zawierającymi azbest
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie miasta nie pozwala w chwili obecnej
ograniczyć w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie,
- brak wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych; niewystarczająca liczba oraz moc przerobowa instalacji
do zagospodarowania bioodpadów (co przyczynia się do braku organizacji zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji),
- brak zorganizowanej na większą skalę zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych,
- brak wywiązywania się z obowiązku składania sprawozdań o zbieranych z terenu miasta
ilościach odpadów komunalnych przez jedną z firm, co skutkuje niepełnymi danymi w tym
zakresie,
- spalanie odpadów w paleniskach domowych,
- deponowanie w minionych latach odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach” (obecnie na
terenie miasta problem zanika).
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi
azbest:
- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie,
- nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów
azbestowych,
- wysokie koszty nowych pokryć dachowych,
- niska skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów
azbestowych.
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9.4.6. Cele w gospodarce odpadami
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego
rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa
Celem dalekosiężnym jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady:
- zapobieganie powstawania odpadów,
- przygotowanie odpadów do ponownego użycia – recykling, inne metody odzysku,
unieszkodliwianie (inne niż składowanie).
Realizacja powyższego pozwoli na osiągnięcie następujących celów:
- ograniczenie składowania odpadów, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji,
- ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami,
- zastępowanie spalania paliw kopalnych odzyskiem energii z odpadów zawierających
frakcje biodegradowalne, co przyczyni się do zwiększenia udziału energii ze źródeł
odnawialnych w bilansie energetycznym kraju.
Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:
- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
- zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska;
- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;
- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
- bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie.
Cele w gospodarce odpadami komunalnymi
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014:
- objęcie
zorganizowanym
systemem
odbierania
odpadów
komunalnych 100 %
mieszkańców oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego
zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r. – na terenie Miasta Świebodzice cel ten został
osiągnięty już w minionych latach, należy więc dołożyć wszelkich starań, aby poziom ten został
utrzymany w kolejnych latach,
- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
w 2013 r. więcej niż 50 %,
w 2020 r. więcej niż 35 %
- masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
o zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks.
60 % wytworzonych odpadów,
o przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50 %, przynajmniej
takich odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące
z gospodarstw domowych (oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia,
które
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych) do 2020 r.
Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na
składowiska odpadów
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że
udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien
wynosić wagowo:
- w 2013 roku – 50 %,
- w 2020 roku – 35 %.
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Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. – 3 865,2 Mg.
Powyższą wartość oszacowano na podstawie przyjętych następujących wielkości:
- liczba ludności w/g GUS dla Miasta Świebodzice w 1995 r. – 24 937,
- jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów biodegradowalnych dla terenów miejskich dla
1995 r. w/g KPGO 2014 – 155 kg/M/rok.
Ilość składowanych odpadów ulegających biodegradacji dla Miasta Świebodzice nie powinna
przekraczać:
- w 2013 r. – 1 932,6 Mg,
- w 2020 r. – 1 352,8 Mg.
W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia
odpadów komunalnych,
- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
pochodzących z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,
- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez
stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników.
Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest
Cele krótko- i długookresowe 2011-2032:
- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie
powiatu,
- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest
do 2032 r.
Kierunki działań:
Zadania koordynowane i własne:
Rodzaj zadania

Jednostka
odpowiedzialna

Tworzenie i udział gminy w strukturach ponad gminnych dla realizacji
regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących
działania w zakresie:
- zapobiegania powstawaniu odpadów,
- selektywnego zbierania odpadów,
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku
lub unieszkodliwiania,
- budowy regionalnych ZZO,
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się
w obszarze oddziaływania ZZO

Miasto Świebodzice
w ramach związku bądź
porozumienia
międzygminnego
lub w ramach struktury
międzygminnej

Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących
ewidencji wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym
procesom odzysku i unieszkodliwiania

Utrzymanie 100% stanu objęcia mieszkańców selektywną zbiórką
odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych

Miasto Świebodzice
w ramach związku bądź
porozumienia
międzygminnego
lub w ramach struktury
międzygminnej
Miasto Świebodzice,
podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta
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Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjne, mających na celu
podniesienie świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami

Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki surowców wtórnych
na terenie miasta

Zbiórka oraz zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych

Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia
odpadów komunalnych, w tym m.in.:
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- przeterminowanych leków.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych

Zbiórka zużytych opon

Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych
z terenów podlegających Miastu Świebodzice

Usuwanie i rekultywacja „dzikich” wysypisk odpadów
Aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów zawierających
azbest na terenie miasta
Realizacja zapisów „Programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz
prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania pomocy
finansowej na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest

Miasto Świebodzice,
podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta
Miasto Świebodzice,
podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta
Podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta,
właściciele
nieruchomości
Miasto Świebodzice,
podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta,
sklepy, apteki, placówki
medyczne
Podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta
Podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta
Podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
na terenie miasta,
zakłady wulkanizacyjne
Powiatowy Lekarz
Weterynarii, Miasto
Świebodzice,
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska,
podmioty zajmujące się
gospodarką odpadami
zwierzęcymi
Właściciele
nieruchomości
Miasto Świebodzice

Miasto Świebodzice

Dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest

Miasto Świebodzice

Sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi

Miasto Świebodzice

Prowadzenie monitoringu eksploatacyjnego i poeksploatacyjnego
składowiska odpadów, w tym monitoringu gruntowo-wodnego

Zarządca składowiska
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9.5. Oddziaływanie hałasu
Stan wyjściowy:
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach
w związku z rozwojem komunikacji postępującą urbanizacją. 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 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 określają:
- rozporządzanie MŚ z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 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,
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska
(Dz.U. Nr 263/05 poz. 2202),
- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/EC z dnia 25.06.2002 w sprawie
oceny i zarządzania hałasem środowiskowym.
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 Wałbrzyskiego z jednoczesnym uwzględnieniem
informacji wynikających z map akustycznych, sporządzonych przez zarządzających obiektami
mogącymi powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu.
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Gdy eksploatacja instalacji powodującej hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy,
wydawana jest decyzja o dopuszczalnym poziomie hałasu. 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.
Głównym źródłem hałasu w Mieście Świebodzice jest obecnie ruch komunikacyjny.
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.
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 Miasta 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.
Na terenie Miasta Świebodzice obecnie nie notuje się zakładów uciążliwych pod względem emisji
hałasu.


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:
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-

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.
Najistotniejsze znaczenie mają przebiegające przez teren miasta drogi krajowe nr 34 i 35 oraz
drogi wojewódzkie nr 371, 373, 374.
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie przeprowadzał w 2010
r. pomiarów oceniających hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg krajowych i wojewódzkich na
terenie Miasta Świebodzice.
Generalny Pomiar Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) został wykonany przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad na istniejącej sieci dróg krajowych i dróg wojewódzkich. W czasie
pomiaru rejestracji podlegały wszystkie pojazdy silnikowe korzystające z dróg publicznych oraz
rowery. Podobnie jak w 2005 roku nie rejestrowano pojazdów zaprzęgowych. Całoroczny cykl
pomiarowy w 2010 roku składał się z 9 dni pomiarowych na skalę kraju (dla drogi typu H). Pomiar
obejmował wykonanie dziewięciu pomiarów „dziennych” (od godz. 6.00 do 22.00), dwóch
pomiarów „nocnych” (od godz. 22.00 do 6.00) w tym dwóch pomiarów całodobowych, według
ściśle określonego harmonogramu.
W zależności od sposobu i zakresu wykonywania pomiarów ruchu drogowego, odcinki i znajdujące
się na nich punkty pomiarowe podzielono w GPR 2010 na następujące typy: na terenie Świebodzic
badane drogi krajowe oznaczono jako typ H czyli pozostałe odcinki dróg krajowych (poza
odcinkami typu F), na których SDR pojazdów silnikowych ogółem w 2005 roku był większy od 5000
poj./dobę oraz te odcinki dróg krajowych (niezależnie od wielkości ruchu), na których nie
wykonywano pomiaru ruchu w 2005 roku.
Na podstawie danych uzyskanych z pomiarów ręcznych i automatycznych przeprowadzono
obliczenia i określono następujące podstawowe parametry ruchu:
 średni dobowy ruch w roku (SDR) i rodzajową strukturę ruchu w punktach pomiarowych,
 obciążenie ruchem sieci dróg krajowych w kraju i poszczególnych województwach
z uwzględnieniem podziału funkcjonalnego dróg,
 obciążenie ruchem sieci dróg krajowych z uwzględnieniem podziału na klasy techniczne.
Wyniki GPR 2010 przedstawiono poniżej w postaci średniego dobowego ruchu (SDR2010)
w poszczególnych punktach pomiarowych. Na terenie Miasta Świebodzice wyznaczono dwa
punkty pomiarowe na drodze krajowej nr 34 i 35 oraz trzy punkty na drogach wojewódzkich nr 371,
373 i 374.
Tabela 29. Wyniki pomiarów analizowanych odcinków dróg krajowych w Mieście Świebodzice.
Nr.
punktu

Długość
odcinka

Nazwa odcinka

Typ
drogi

Nr drogi

Miejscowość

SDR wg GPR
2010 [P/d]

ŚWIEBODZICE
H
35
Świebodzice
10200
/OBWODNICA/
ŚWIEBODZICE
30812
1,1
H
34
Świebodzice
11039
/PRZEJŚCIE/
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalny Pomiar Ruchu w 2010 r., 2011 r.
30808

1,1
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Tabela 30. Wyniki pomiarów analizowanych odcinków dróg wojewódzkich w Mieście Świebodzice.
Nr.
punktu

Długość
odcinka

Nazwa odcinka

Nr drogi

Miejscowość

SDR wg GPR
2010 [P/d]

02181

0,8

ŚWIEBODZICE

371

Świebodzice

3728

02183

1,5

ŚWIEBODZICE

373

Świebodzice

4191

02189

4,5

ŚWIEBODZICE

374

Świebodzice

10071

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Generalny Pomiar Ruchu w 2010 r., 2011 r.

Opracowany został również kompleksowy „Program Ochrony Środowiska przed hałasem dla
województwa dolnośląskiego na lata 2009-2013”. Zakres Programu obejmuje analizę obszarów
stanowiących otoczenie odcinków dróg, na których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy
hałasu wyrażone wskaźnikami LDWN oraz LN. Celem Programu jest określenie priorytetów działań
oraz wskazanie niezbędnych zadań dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych.
W programie przedstawiono zestaw zaleceń o charakterze rozwiązań technicznych, jak i wskazano
kierunki innych działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie wyznaczonego celu
w największym stopniu.
Program ochrony środowiska przed hałasem jest w województwie dolnośląskim opracowywany po
raz pierwszy i zgodnie z Prawem ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późniejszymi zmianami) będzie aktualizowany co pięć lat, przy czym kolejne Programy będą
również stanowić podsumowanie i weryfikację poprzednich opracowań. Program obejmuje swym
zakresem tereny położone w sąsiedztwie najbardziej obciążonych ruchem samochodowym
odcinków dróg krajowych oraz autostrady zlokalizowanych w województwie dolnośląskim. Zakres
opracowania obejmuje również teren Miasta Świebodzice.
Opis obszaru objętego zakresem programu na terenie miasta Świebodzice
Analizie poddano dwa odcinki drogi krajowej nr 35, z których drugi odcinek rozpoczyna się w km
28+220 w m. Wałbrzych a kończy w km 31+737 w m. Świebodzice (w dalszym ciągu nazywany
„odcinkiem 2”).
Analizowany „odcinek 2”, będący fragmentem drogi krajowej Nr 35, rozpoczyna się na
skrzyżowaniu DK 35 z drogą wojewódzką Nr 381, a kończy na skrzyżowaniu drogi krajowej z ulicą
Długą.
Z uwagi na fakt, iż odcinek stanowi przejście przez miasto, występują tu zróżnicowane formy
zagospodarowania terenu, z przewagą zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej,
ze znaczącym udziałem funkcji usługowych.
Granice obszaru analizowanego w Programie stanowią izolinie dopuszczalnych poziomów dźwięku
określonych wskaźnikami LDWN i LN. Granice te określono w opracowanych mapach akustycznych,
które stanowią podstawę programu. Sięgają one na terenach otwartych do około 450 m od
krawędzi jezdni. Obszar, na którym występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku,
a tym samym stanowiący zakres Programu ma powierzchnię około 22.9 km2.
Zakres naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku pochodzącego od ruchu
pojazdów odbywającego się po analizowanym odcinku drogi krajowej nr 35 przedstawiono w tabeli
poniżej:
Tabela 31. Tereny zagrożone hałasem objęte zakresem Programu zlokalizowane w sąsiedztwie
analizowanego odcinka drogi krajowej Nr 35.
Lp.

1.

Orientacyjny
kilometraż
Od
Do
28+250

28+700

Zakres naruszeń dopuszczalnych wartości poziomu
hałasu wyrażonego wskaźnikiem LDWN

Priorytet

Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 65 - 70
dB na odcinku od km 28+400 do km 28+700

Niski
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Pierwsza linia zabudowy znajduje się w strefie poziomu
dźwięku określonego wskaźnikiem LDWN o wartości 70 - 75
Średni
dB na odcinku od km 28+700 do km 28+900
Źródło: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2009-2013”,
kilometraż określony wg Załącznika: Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M LDWN dla drogi
krajowej nr 35
2.

28+700

29+000

W tabeli tej zestawiono opis zakresu przekroczeń wartości dopuszczalnych w przyporządkowaniu
do poszczególnych odcinków, dla których wartość wskaźnika M określonego na podstawie map
akustycznych jest większa od 0. Do każdego odcinka przypisano również priorytet narażenia na
hałas, który określono na podstawie analiz przeprowadzonych w ramach Programu.
Dla odcinków dróg, którym przypisano bardzo wysoki oraz średni priorytet narażenia na
oddziaływanie hałasu zaproponowano działania naprawcze, które należy zrealizować w pierwszej
kolejności (w czasie trwania Programu). Poniżej w tabeli przedstawiono zestawienie tych działań
wraz z terminem ich realizacji (harmonogramem Programu) oraz szacunkowymi kosztami.
Ze względów ekonomicznych dodatkowe działania mające na celu ograniczenie oddziaływania
hałasu dla odcinków posiadających niski priorytet zostaną wykonane w ramach polityki
długoterminowej. Działanie te będą realizowane zarówno w czasie trwania Programu (2009 –
2013 r.) jak i w czasie trwania kolejnych Programów ochrony środowiska przed hałasem.
Dodatkowo działaniem naprawczym realizowanym w czasie obowiązywania Programu będzie
budowa obwodnicy Wałbrzycha, która wynika z planów inwestycyjnych Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad. Budowa obwodnicy spowoduje przejęcie przez nią części ruchu
(szczególnie o charakterze tranzytowym) co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego
w sąsiedztwie istniejącego w chwili obecnej odcinka drogi.
Tabela 32. Zestawienie działań naprawczych do wykonania w celu poprawy klimatu akustycznego
dla drogi krajowej Nr 35 na „odcinku 2”.
Lp.

Orientacyjny
kilometraż
odcinka
Od
Do

Działania mające na
celu poprawę klimatu
akustycznego

Uwagi

Szacunkowe koszty

Termin
realizacji

Utworzenie obszaru
ograniczonego
użytkowania w związku z
2010 1. 28+700 29+000
-*
brakiem możliwości
2013
zastosowania ekranów
akustycznych.
Źródło: Program ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa dolnośląskiego na lata 2009-2013”,
kilometraż określony wg Załącznika: Mapa priorytetów ochrony na tle rozkładu wskaźnika M LDWN dla drogi
krajowej nr 35

W większości miejsc, które zostały zakwalifikowane do bardzo wysokiego lub średniego priorytetu,
nie było możliwe zastosowanie ekranów akustycznych z uwagi na bardzo bliską w stosunku do
krawędzi jezdni lokalizację budynków podlegających ochronie akustycznej. Budowa urządzeń
ochronnych w tych miejscach spowodowałaby znaczne pogorszenie warunków bezpieczeństwa
ruchu drogowego lub z uwagi na brak miejsca wystarczającego miejsca nie była możliwa. Z tego
względu dla pięciu odcinków zaproponowano utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.
Należy zaznaczyć, że w ramach Programu zostały określony jedynie orientacyjne zakresy
obszarów. Należy je uszczegółowić po wykonaniu dokładnych obliczeń w ramach osobnych
opracowań.
Analizując wyniki obliczeń imisji dźwięku w miejscach gdzie możliwe było zastosowanie ekranów
akustycznych, można stwierdzić że w sąsiedztwie budynków podlegających ochronie
przeciwdźwiękowej klimat akustyczny ulegnie zdecydowanej poprawie. Należy jednak zaznaczyć,
iż w ramach Programu zaproponowano jedynie miejsca, gdzie należy zastosować zabezpieczenia
przeciwdźwiękowe. Szczegółowe parametry akustyczne (długość, wysokość, rodzaj wypełnienia)
oraz szczegółową lokalizację urządzeń należy wyznaczyć na podstawie wyników pomiarów
i obliczeń hałasu oraz na podstawie projektów budowlanych. Skuteczność proponowanych działań
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naprawczych zostanie określona na etapie wykonywania kolejnej mapy akustycznej. W przypadku
potrzeby, na etapie wykonywania kolejnego Programu ochrony środowiska przed hałasem, należy
zaproponować dodatkowe działania naprawcze.
Dodatkowo należy zwrócić szczególną uwagę na właściwe planowanie przestrzenne w sąsiedztwie
analizowanych odcinków drogi. Należy to do obowiązków właściwych organów administracji
publicznej. Przede wszystkim nie należy zezwalać na budowanie nowych budynków podlegających
ochronie akustycznej w strefie oddziaływania hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów o poziomie
przekraczającym wartości dopuszczalne.
Dla odcinków dróg, którym nadano bardzo wysoki, wysoki i średni priorytet narażenia na hałas
proponowano w ramach Programu następujące działania naprawcze:
- zastosowanie barier akustycznych (ekrany akustyczne)
Zabezpieczenie w postaci ekranów akustycznych proponowano wyłącznie w miejscach gdzie
ich budowa nie spowoduje pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ze
względu na brak możliwości określenia dokładnych parametrów ekranu akustycznego na
poziomie niniejszej analizy strategicznej, w każdym przypadku przyjmowano średnią wysokość
ekranu akustycznego równą 4 m. W ramach opracowania wskazywano jedynie miejsca gdzie
należy je zastosować bez szczegółowego określenia parametrów akustycznych (długość,
wysokość, rodzaj wypełnienia) oraz szczegółowej lokalizacji.
- egzekwowanie ograniczeń prędkości
Egzekwowanie ograniczeń prędkości jest niezbędnym działaniem mającym na celu zmuszenie
kierujących pojazdami do jazdy z określoną (narzuconą) prędkością. Należy tu wyraźnie
podkreślić, iż optymalną pod względem akustycznym jest prędkość ruchu pojazdów na
poziomie 50 km/h. Egzekwowanie ograniczeń ruchu może być realizowane poprzez interwencję
straży miejskiej i policji, lub za pomocą fotoradarów.
- realizacja obwodnic miejscowości położonych wzdłuż istniejących dróg krajowych
Budowa obwodnic dla miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie dróg krajowych powoduje
przejęcie przez nowo wybudowane odcinki obwodowe części ruchu szczególnie o charakterze
tranzytowym (w tym dużej części ruchu ciężkiego, który w zdecydowany sposób wpływa na
klimat akustyczny). Spadek obciążenia ruchem odcinków dróg zlokalizowanych w centrum
miejscowości powoduje znaczną poprawę warunków akustycznych na tych terenach. Należy
natomiast pamiętać o proponowaniu zabezpieczeń akustycznych dla terenów zlokalizowanych
w sąsiedztwie projektowanych obwodnic, dla których w związku z ich budową klimat akustyczny
ulegnie pogorszeniu.
- ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania
Obszar ograniczonego użytkowania proponuje się wtedy, gdy mimo zastosowania dostępnych
rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nią mogą być dotrzymane
standardy jakości środowiska poza terenem trasy komunikacyjnej. W ramach działań
realizowanych w zakresie polityki długookresowej zwrócono szczególną uwagę na następujące
aspekty:
-nie pogarszanie stanu akustycznego wokół dróg przez nowe działania i inwestycje,
-konieczność spełniania przepisów prawa w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku
nowych inwestycji,
-konieczność właściwego planowania przestrzennego wokół dróg.


hałas komunikacyjny kolejowy

Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii
kolejowych. Przez Świebodzice przechodzi linia kolejowa Nr 274 o znaczeniu państwowym,
zelektryfikowana, 2 torowa: Wrocław – Wałbrzych – Jelenia Góra. Dobowe natężenie ruchu
pasażerskiego wynosi: 6 par pociągów pośpiesznych i 9 par pociągów osobowych. Konfiguracja
terenu spowodowała esowanie linii na terenie Gminy. Stacja zlokalizowana jest we wschodniej
części miasta – połączenie z centrum stanowi ul. Kolejowa. Brak pomiarów hałasu
komunikacyjnego nie pozwala na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia
dopuszczalnych poziomów hałasu.
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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
wodno-kanalizacyjnej, 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.
9.5.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe
Kierunki działań
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Budowa ścieżek rowerowych
Miasto Świebodzice
Miasto Świebodzice,
Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego
Zarządy dróg
Miasto Świebodzice,
Modernizacja nawierzchni dróg
Powiat, Zarządy dróg
Miasto Świebodzice,
Usprawnianie organizacji ruchu drogowego
Powiat, Zarządy dróg
Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. Miasto Świebodzice
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości
hałasu
Budowa dróg i chodników wraz z uzbrojeniem na terenie aktywacji Miasto Świebodzice
gospodarczej
Rewitalizacja Starego Miasta – etap II – poprawa infrastruktury drogowej Miasto Świebodzice
na terenach rewitalizowanych.
Rodzaj zadania
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Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Wykonywanie pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem Zarządy dróg, WIOŚ
zarządców dróg i podmioty gospodarcze oraz przekazywanie wyników Wrocław
pomiarów uprawnionym organom ochrony środowiska w formie
ustalonej prawem
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami Powiat
obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska
Tworzenie bazy danych na podstawie wyników uzyskanych: z Powiat
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 Powiat, WIOŚ Wrocław
środowisku przez właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska
Szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagań Powiat, Organizacje
dotyczących ochrony środowiska
pozarządowe
Przebudowa i modernizacje dróg gminnych
ZDiK, Urząd Miasta
Utrzymanie publicznych dróg gminnych i wewnętrznych
ZDiK, Urząd Miasta
Utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania w związku z brakiem
ZDiK, Urząd Miasta
możliwości zastosowania ekranów akustycznych.
Organy, instytucje,
Realizacja wytycznych i zadań Programu ochrony Środowiska przed przedsiębiorstwa
hałasem
wyznaczone w
programie
Rodzaj zadania

9.6. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych
Stan wyjściowy:
Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika
z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii.
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 i ekstremalnie niskiej
częstotliwości.
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:
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-

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 Miasta 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 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 –
tekst jednolity) – 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.
Badania w zakresie monitoringu PEM w punktach pomiarowych bezpośrednio na terenie Powiatu
Świdnickiego przeprowadzane były w 2010 roku.
W ramach monitoringu PEM w 2010 wyznaczono 106 pionów kontrolno – pomiarowych, w tym
także na terenie miasta Świebodzice. Do badań wytypowano tereny w strefie oddziaływania stacji
bazowych telefonii komórkowej, ze względu na fakt, że stacje te są obecnie najbardziej
rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. Na podstawie tych badań
przeprowadzono identyfikację terenów, na których możliwe są przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych.
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Badania przeprowadzone w 2010 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we
Wrocławiu wykazały, że w jednym badanym punkcie pomiarowo- kontrolnym terenie Świebodzic
nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych (przy 7,0 V/m
wartości dopuszczalnej).
Źródła mikrofal
W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym 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.
Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich
kominach i budynkach.
Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym
etapie uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane.
Tabela 33. Urządzenia nadawczo – odbiorcze telefonii komórkowej na terenie Świebodzic.
Lp.

Operator

Pasmo

Adres, lokalizacja
Świebodzice, Strzegomska 40
Świebodzice, Pl. Dworcowy 2
Świebodzice, Wałbrzyska 38
Świebodzice, Strzegomska 17
Świebodzice, Wałbrzyska 33
Świebodzice, Wałbrzyska, dz. nr
747/14
Świebodzice, Bolesława Prusa 1
Świebodzice, Pl. Dworcowy 2
- wieża kościoła p.w. Św. Apostołów
Piotra i Pawła w Świebodzicach

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Plus
Plus
Plus
T-Mobile
T-Mobile
Play

GSM900, UMTS2100
GSM900
GSM900, GSM1800, UMTS2100
GSM900
GSM900
E-GSM900, UMTS2100

7.
8.
9.

Play
Orange
PTK
Centerel

UMTS2100, E-GSM900
GSM900, GSM1800, UMTS2100

Dla ochrony mieszkańców miasta przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref
oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii
do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.
9.6.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Ochrona mieszkańców Miasta Świebodzice przed szkodliwym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych
Kierunki działań:
Zadania koordynowane:
Jednostka
odpowiedzialna
Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska WIOŚ Wrocław
w zakresie
przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem
dotyczącym ochrony środowiska
Rodzaj zadania
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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
na terenach zurbanizowanych i w miejscach przebywania ludzi
Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z
wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska
Skuteczne uniemożliwianie dostępu do strefy o podwyższonym poziomie
emisji pól elektromagnetycznych oraz informowanie o jej szkodliwości
Modernizowanie sieci przebiegających w obszarach zurbanizowanych

WIOŚ Wrocław

WIOŚ Wrocław
Marszałek, Starosta
Podmioty gospodarcze

Właściciele sieci
Wojewoda, Regionalny
Wnikliwe prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania Dyrektor Ochrony
planowanych przedsięwzięć
Środowiska, Prezydent
Miasta Świebodzice
Wykonywanie pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych Podmioty gospodarcze,
w środowisku zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony WIOŚ Wrocław
środowiska

9.7. Poważne awarie
Stan wyjściowy:
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity), 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 31.12.2009r. rejestr WIOŚ zakładów, potencjalnych
sprawców poważnych awarii liczył 82 zakłady, z czego 16 to zakłady zakwalifikowane do grupy
o dużym ryzyku (ZDR), a 19 do grupy zakładów o zwiększonym ryzyku. Pozostałe 45 zakładów
zaliczało się do zakładów podlegającym przepisom dyrektywy 96/82/WE (SEWESO II). Zakłady te
przedłożyły właściwym organom dokumentację zapobiegania poważnym awariom oraz raporty
o bezpieczeństwie. Żaden z tych zakładów nie jest zlokalizowany na terenie Miasta Świebodzice.
Na obszarze Miasta Świebodzice występuje szereg innych zagrożeń:
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zagrożenia
pożarowe - powstają głównie na obszarach leśnych, szczególnie
w okresach długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią podczas
wypalania traw, wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów użytkowych
(instalacje, sprzęty gospodarstwa domowego itp.),
zagrożenia drogowe i kolejowe - przecinające teren miasta szlaki komunikacji
drogowej i kolejowej o znaczeniu krajowym i międzynarodowym są potencjalnymi
miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego. Wynika to
z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki przemysłowe (TSP) –
materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska takie jak: amoniak, chlor, kwas siarkowy,
dwutlenek siarki, siarkowodór, benzyna, fosgen, tlenek etylenu czy dynamit.
Wymienione materiały przewożone są jako ładunki tranzytowe zarówno drogami jak
i liniami kolejowymi. W transporcie drogowym (w przeciwieństwie do transportu
kolejowego) nie wdrożono dotychczas sprawnie działającego systemu monitorowania
przewozów ładunków niebezpiecznych, wobec czego nie sposób dokładnie ustalić ilości
przewożonych przez teren miasta materiałów niebezpiecznych. Źródłem zagrożeń
środowiskowych jest również załadunek i rozładunek materiałów niebezpiecznych,
w szczególności zaś ich transport po drogach publicznych przy wykorzystaniu
specjalistycznego sprzętu jezdnego (prawdopodobieństwa wypadku lub awarii
w transporcie drogowym). 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 zlokalizowane w pobliżu
głównych, tranzytowych arterii komunikacji drogowej, charakteryzujących się
największym natężeniem ruchu tego rodzaju przewozów. Należą do nich na pewno
drogi krajowe i wojewódzkie,
zagrożenia
chemiczne
i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania
i stosowania przez zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych takich jak
amoniak, kwas, chlor, wodór, siarkowodór (stare, nieczynne depozyty odpadów) i inne,
zagrożenia budowlane - związane głównie z utratą statyki budowli lub jej elementu,
mogące wystąpić w wysokich budynkach mieszkalnych.
inne zagrożenia
urbanistyczne - magistrala gazu pod wysokim ciśnieniem
przecinająca teren miasta oraz stacje redukcyjne gazu z wysokiego na średnie
ciśnienie i średniego na niskie oraz napowietrzne linie energetyczne wysokiego
i średniego napięcia przebiegające przez tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie
stacji transformatorowych oraz duże transformatory.
odwodnienie obszaru - wieloletnia eksploatacja spowodowała wytworzenie leja
depresji o głębokościach rzędu 780–800 m (lokalnie w niecce sobiecińskiej nawet
1000 m) i zasięgu dochodzącym do granic wychodni warstw karbonu produktywnego
lub stref dyslokacyjnych o zasięgu regionalnym. W efekcie zanikły źródła wód
mineralnych w rejonie Wałbrzycha i Jedliny-Zdroju oraz zmniejszyły się odpływy wód
podziemnych. Zaburzone zostały także przepływy w ciekach powierzchniowych na
skutek wymuszonej infiltracji w granicach leja depresji oraz zrzutu wód kopalnianych.

Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu gminnym i powiatowym, w powiązaniu
z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Powinny być
one zawarte w Miejskim Planie Zarządzania Kryzysowego.
Na obszarze Miasta Świebodzice nie ma obiektów magazynujacych substancje niebezpieczne
w ilościach mogących stanowić potencjalną przyczynę wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia,
nie odnotowano również zdarzeń o znamionach nadzwyczajnego zagrożenia środowiska.
Komenda Państwowej Straży Pożarnej prowadzi ewidencję zdarzeń w komunikacji drogowej
i kolejowej oraz innych spowodowanych działalnością człowieka stwarzających miejscowe
zagrożenia. Uwzględniają one także zdarzenia, których sprawcy pozostali niezidentyfikowani,
a które nie były obojętne dla miejscowych ekosystemów, jak np. pozostawienie na drodze dużej
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plamy oleju. Statystyka nie obejmuje pożarów i fałszywych alarmów, do których wzywane były
jednostki PSP.
Wiodącą rolę w sprawowaniu funkcji zapobiegawczo-ochronnych i ratowniczych pełni Straż
Pożarna. Programy zapobiegania poważnym awariom, wewnętrzne plany operacyjno-ratownicze,
raporty o bezpieczeństwie są elementami, na bazie których m.in. PSP opracowuje zewnętrzne
plany operacyjno-ratownicze.
W Mieście Świebodzice funkcjonuje Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży
Pożarnej w Świebodzicach. Zawodowa Straż Pożarna w Świebodzicach funkcjonowała od maja
1969 roku. Natomiast jako Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w
Świebodzicach - powołana przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - od 15
lipca 1992 roku. Operacyjnym obszarem chronionym przez JRG PSP w Świebodzicach jest teren
trzech sąsiadujących ze sobą gmin tj.: Świebodzice, Strzegom i Dobromierz - zajmujący łącznie
powierzchnię 262 km2, który zamieszkuje ok. 60 tys. mieszkańców. Alarmowanie tut. JRG do akcji
ratowniczo-gaśniczych (telefon alarmowy 998) odbywa się poprzez powiatowe stanowisko
kierowania w Świdnicy.
9.7.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad
wszystkimi instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii
Kierunki działań:
Zadania koordynowane i własne:
Rodzaj zadania

Jednostka odpowiedzialna

Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu Straż Pożarna
społeczeństwa dotyczącej zasad postępowania w razie wystąpienia
poważnej awarii, w celu ukształtowania właściwych postaw i zachowań
Promowanie systemu ubezpieczeń ekologicznych dla obiektów i Organizacje pozarządowe
działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać sfinansowania
działań ratowniczych i naprawczych
Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem WIOŚ Wrocław
spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji
Straż Pożarna, właściciel
Opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom
zakładu
Opracowanie planu operacyjno – ratowniczego na wypadek zaistnienia Straż Pożarna
poważnej awarii
Utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia Straż Pożarna
poważnej awarii

9.8. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Stan wyjściowy:
W 2020 r. w Polsce 15,5 proc. energii końcowej brutto ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.
Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł
odnawialnych. Rada Ministrów przyjęła dokument 7 grudnia 2010 r.
Przygotowany w MG dokument określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze
transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia. Jest to prognoza osiągnięcia
w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto w sposób zrównoważony.
Dokument zakłada, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne
wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej.
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Rozwój wykorzystania OZE przyczynia się do pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na energię
i niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. Promowanie
wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach.
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się także niewielką lub zerową emisją
zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne.
Rozwój energetyki odnawialnej przyczynia się również do rozwoju słabiej rozwiniętych regionów,
bogatych w zasoby zielonej energii. W związku z realizacją inwestycji w OZE, resort przewiduje
także wzrost zatrudnienia w gospodarce.
Sporządzenie i przesłanie Komisji Europejskiej dokumentu pn. Krajowy Plan Działania w zakresie
energii ze źródeł odnawialnych wynika bezpośrednio z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze
źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz
2003/30/WE
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.
Wykonana inwentaryzacja wykazała, iż na terenie województwa dolnośląskiego ok. 62 MW mocy
wytwarzanych jest w elektrowniach wodnych oraz w źródłach odnawialnych. Stanowi to jednakże
tylko 1,2% wielkości mocy w skali całego województwa.
Energia biomasy
Biomasa może być używana na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw
stałych (drewna, słomy) i gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej,
alkohol). W warunkach polskich, w najbliższej perspektywie można spodziewać się znacznego
wzrostu zainteresowania wykorzystaniem biopaliw stałych - drewna, słomy, upraw energetycznych.
W oczyszczalni ścieków w Cierniach z biogazu produkuje się energię elektryczną. Wg wskazań
urządzeń pomiarowych od momentu uruchomienia komór fermentacyjnych tzw. WKFz 1 i 2
wytworzono w procesie fermentacji 482 580 m3 biogazu o zawartości metanu 64 - 68%, z części
którego wyprodukowano 694 991 kWh, natomiast pozostała ilość gazu została zużyta do
podgrzania zawartości komór fermentacyjnych.
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.
Na terenie Miasta Świebodzice nie ma zlokalizowanych małych elektrowni wodnych (MEW).
Energia słońca
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:
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1)
2)
3)
4)

kolektorach słonecznych,
instalacjach fotowoltaicznych,
oświetleniu solarnym,
sygnalizacji solarnej.

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 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 wiatru
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 oddziaływania na środowisko
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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. 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 nietoperzy, zwierzyny i ptactwa,
tras przelotu ptaków (w tym m.in. na terenie Lasu Grochotowskiego).
Obecnie na terenie gminy Świebodzice nie ma działających elektrowni wiatrowych, nie jest
planowane również ich rozmieszczenie .
9.8.1. Cel średniookresowy do 2018 r.
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Kierunki działań:
Zadania własne:
Jednostka
odpowiedzialna
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach Miasto Świebodzice,
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych Powiat, organizacje
rodzajów odnawialnych źródeł energii
pozarządowe
Miasto Świebodzice,
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne
Powiat, organizacje
źródła energii
pozarządowe
Rodzaj zadania
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10. CELE I ZADANIA NA LATA 2012 – 2015.
Tabela 34. Cele i zadania w latach 2012-2015
Cel
średniookresowy

Instytucja
koordynująca

Źródła finansowania

2012

2013

2014

2015

RAZEM:

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

Rekonstrukcja zabytkowych murów
obronnych wraz z
zagospodarowaniem terenów

395 000
650 000

-

-

-

1 045 000

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

Rewitalizacja obszaru ulic Młynarska
– Piaskowa

400 000
600 000

-

-

-

1 000 000

Urząd Miejski

Budżet miasta

2 000 000

2 000 000

-

4 000 000

Urząd Miejski

Budżet miasta

60 000

1 000 000

2 000 000

-

3 060 000

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

350 000
350 000

-

-

-

700 000

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

Termomodernizacja -Przedszkole nr 3

250 000

-

-

-

250 000

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

Budowa dróg i chodników wraz z
uzbrojeniem na terenie aktywacji
gospodarczej

686 000

1 500 000

2 000 000

-

4 186 000

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

300 000

2 830 000

-

-

3 130 000

Urząd Miejski

Budżet miasta

850 000

1 000 000

1 000 000

-

2 850 000

Ochrona przyrody i
kształtowanie
krajobrazu

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza,
ochrona przed
hałasem i wód
podziemnych
Ochrona powietrza,
ochrona przed
hałasem
Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Kierunek działań

Remont i przebudowa budynku przy
ul. Żeromskiego 27 w Świebodzicach
Zmiana sposobu użytkowania z
rozbudową budynku przy ul.
Rekreacyjnej 2
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej pełniących
funkcję edukacyjną i kulturalną na
obszarze Przedgórza Sudeckiego i
Niziny Śląskiej (Szkoła Podstawowa
nr 3, Miejski Dom Kultury w
Świebodzicach)

Rewitalizacja Starego Miasta – etap II
– poprawa infrastruktury drogowej na
terenach rewitalizowanych
Uzbrojenie terenów przeznaczonych
pod budownictwo mieszkaniowe w
Świebodzicach
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Cel
średniookresowy
Ochrona wód
powierzchniowych i
podziemnych c.d.

Instytucja
koordynująca

Źródła finansowania

Urząd Miejski

Budżet miasta
Dotacje rozwojowe

Urząd Miejski

Budżet Miasta

Budżet Miasta
Miasto
Świebodzice
oraz/lub

Gospodarka
odpadami

podmioty
zajmujące się
gospodarką
odpadami na
terenie miasta,
sklepy, apteki,
placówki
medyczne

Powiatowy
Lekarz
Weterynarii,
Miasto
Świebodzice,
WIOŚ, podmioty
zajmujące się
gospodarką
odpadami
zwierzęcymi

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Kierunek działań
Kanalizacja sanitarna
Budowa wodociągu rozdzielczego od
ul. Ciernie do Strefy Aktywności
Gospodarczej przy ul. Strzegomskiej
Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjne, mających na celu
podniesienie świadomości
ekologicznej z zakresu gospodarki
odpadami

2012

2013

2014

2015

RAZEM:

700 000

-

-

-

700 000

300 000

-

-

-

300 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

-

15 000

20 000

25 000

50 000

Budżet Miasta, środki
własne podmiotów
zbierających odpady

Intensyfikacja działań na rzecz
selektywnej zbiórki surowców
wtórnych na terenie miasta

Budżet Miasta, środki
własne podmiotów
zbierających odpady

Zbiórka oraz zagospodarowanie
odpadów biodegradowalnych

Budżet Miasta, środki
własne podmiotów
zbierających odpady

Zbiórka odpadów niebezpiecznych
pochodzących ze strumienia
odpadów komunalnych

5 000

10 000

10 000

10 000

35 000

Środki własne
wytwórców odpadów
oraz podmiotów
zbierających odpady

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

15 000

15 000

15 000

15 000

60 000

Środki własne
wytwórców odpadów

Zbiórka odpadów remontowo –
budowlanych

Budżet Miasta

Zorganizowanie systemu zbiórki
i transportu odpadów zwierzęcych
z terenów podlegających Miastu
Świebodzice

Koszty ponoszone przez wytwórców odpadów

5 000

5 000

5 000

20 000

5 000
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Cel
średniookresowy

Gospodarka
odpadami c.d.

Instytucja
koordynująca

Źródła finansowania

Właściciele
nieruchomości

Środki własne
właścicieli
nieruchomości

Miasto
Świebodzice

Budżet Miasta

Zarządca
składowiska

Budżet Miasta

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł]

Kierunek działań
2012
Usuwanie i rekultywacja „dzikich”
wysypisk odpadów
Dofinansowanie do usuwania wyrobów
zawierających azbest
Prowadzenie monitoringu
eksploatacyjnego
i poeksploatacyjnego składowiska
odpadów, w tym monitoringu
gruntowo-wodnego

2013

2014

2015

RAZEM:

Koszty ponoszone przez właścicieli nieruchomości
10 000

10 000

10 000

10 000

40 000

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000
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11. 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. Listę
proponowanych wskaźników dla Miasta Świebodzice przedstawiono w tabeli poniżej:
Tabela 35. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu ochrony środowiska Miasta
Świebodzice.
Dane wyjściowe
Lp.
Wskaźniki
2010
Ochrona przyrody i krajobrazu
1. Obszary Natura 2000
1.Przełomy Pełcznicy pod Książem
PLH020020,
2.Dobromierz PLH020034
2. Rezerwaty
Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha
3. Parki krajobrazowe
Książański Park Krajobrazowy
4. Obszary chronionego krajobrazu
nie występują
5. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
nie występują
6. Użytki ekologiczne
nie występują
Lasy
7. Lesistość miasta
10,1 %
Jakość wód podziemnych i powierzchniowych
8. Jakość wód podziemnych
I klasa,
stan chemiczny - dobry
9. Jakość wód powierzchniowych
Stan/potencjał ekologiczny - słaby,
elementy biologiczne – IV klasa,
elementy fizykochemiczne – poniżej stanu
dobrego,
stan chemiczny - dobry
10. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach
BZT5: 2 918 470
komunalnych
odprowadzane
do
ChZT: 7 518 040
odbiorników w kg/rok – oczyszczalnia
Zawiesina: 5 836 940
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Lp.

Wskaźniki
„Ciernie” w Świebodzicach (2009r.)

11. Zwodociągowanie w %
12. Skanalizowanie w %
Ochrona powietrza atmosferycznego
13. Substancje, których poziom jest wyższy
od wartości dopuszczalnej i przekracza
wartość dopuszczalną powiększoną o
margines tolerancji (strefa dolnośląska)
14. Substancje, których poziom jest wyższy
od wartości dopuszczalnej, lecz nie
przekracza wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji
(strefa dolnośląska)
15. Substancje, których poziom nie
przekracza wartości dopuszczalnej
(strefa dolnośląska)

Dane wyjściowe
2010
Azot ogólny: 494 950
Fosfor ogólny: 74 240
Osady: 2 200 Mg
97,9
73,9

PM10, CO, B(a)P, O3

brak

SO2, NO2, C6H6, Pb, As, Cd, Ni, PM2,5
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12. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Aktualizacja Programu 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 aktualizacji programu 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 aktualizację
gminnego Programu 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 Miasta Świebodzice,
który składa Radzie Miejskiej 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 aktualizacji programu poprzez udział w sesjach warsztatowych i spotkaniach
roboczych. Zadaniem Zespołu Konsultacyjnego mogłoby być nadzorowanie procesu wdrażania
aktualizacji programu oraz uzgadnianie współpracy w realizacji poszczególnych zadań. Spotkania
Zespołu Konsultacyjnego powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku.
W niektórych pracach Zespołu Konsultacyjnego powinny także uczestniczyć podmioty
gospodarcze realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi w aktualizacji programu.
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Rysunek 19. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska.
Rada Miejska

Burmistrz
Koordynator programu

Marszałek, Zarząd
Województwa

Instytucje kontrolujące
Zespół Realizacji
Programu

Instytucje finansujące
Jednostki realizujące
przedsięwzięcia

Odbiór społeczny programu

Tabela 36. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem.
Główne działania w latach 2011Lp.
Zagadnienie
2014
1.
Wdrażanie Programu
Raport z wykonania programu (co 2
ochrony środowiska
lata - 2011 i 2013)

2.

Edukacja ekologiczna,
komunikacja ze
społeczeństwem,
system informacji o
środowisku

3.

Systemy zarządzania
środowiskiem

4.

Monitoring stanu
środowiska

Instytucje
uczestniczące
Rada Miejska,
inne jednostki
wdrażające
Program
Wspieranie finansowe samorządów,
WFOŚiGW,
zakładów, instytucji, organizacji
Fundusze celowe,
wdrażających program
Fundusze UE
Rozwój różnorodnych form edukacji
Rada Miejska,
ekologicznej w oparciu o instytucje
Zarząd
zajmujące się tym zagadnieniem województwa,
Realizacja zapisów ustawy dot. WIOŚ,
dostępu do informacji o środowisku i organizacje
jego ochronie. Większe wykorzystanie pozarządowe
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 /
Miasto
instytucji wdrażających system
Świebodzice,
zarządzania środowiskiem
Wojewoda
Fundusze celowe
Zgodnie z wymaganiami ustawowymi WIOŚ, WSSE,
Informacje o stanie środowiska w RZGW, Marszałek,
gminie
Miasto Świebodzice
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13. 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. W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych w aktualizacji
Programu działań.
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 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 (np. NFOŚiGW, WFOŚiGW,
RPO WD, środki WIOŚ, Projekt GDOŚ, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Priorytetowy Ochrona i Zrównoważony Rozwój Lasów)
 pomocy zagranicznej – Fundusz Spójności, fundusze strukturalne, EFRR, Program
Intelligent Energy Europe.
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.
W zakresie środków krajowych w obszarze ochrony środowiska wykorzystać można m.in. środki:
dot. ochrony przyrody:
 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: celem działań
z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jest czynna ochrona przyrody prowadząca do
ograniczenia degradacji środowiska oraz strat zasobów różnorodności biologicznej,
zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa oraz Krajową Strategią Ochrony i Umiarkowanego
Użytkowania różnorodności Biologicznej.
 Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
 z Projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska związane z:
- zapewnieniem warunków harmonijnego, zgodnego z zasadami ekorozwoju, rozwoju
gmin położonych na terenie obszarów Natura 2000 oraz jasnym określeniem kierunków
i zasad tego rozwoju,
- poszerzeniem stanu wiedzy o obszarach Natura 2000 poprzez analizę wartości
przyrodniczych tych obszarów, w tym weryfikacji istniejących opracowań, dokumentacji
i prac naukowo-badawczych pod kątem ich przydatności do realizacji celów ochrony,
- identyfikacją zagrożeń i ich analizą oraz identyfikacją konfliktów (pomiędzy celami
ochrony obszaru Natura 2000 a rozwojem gospodarczym regionu,
- określeniem koniecznych, niezbędnych uzupełnień w zakresie opracowań
specjalistycznych, prac naukowo-badawczych – do realizacji w czasie obowiązywania
planu zadań ochronnych na potrzeby opracowania planu ochrony,
- określeniem koniecznych, niezbędnych uzupełnień w zakresie opracowań
specjalistycznych, prac naukowo-badawczych – do realizacji w czasie obowiązywania
planu zada ochronnych na potrzeby opracowania planu ochrony,
 Programu Priorytetowego Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: celem działań z zakresu
ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów jest zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów,
zgodnie z Polityką Leśną Państwa.
W zakresie pomocy zagranicznej w okresie programowania 2007-2013 Polska może korzystać ze
wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska:
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) - z którego finansowane są
przedsięwzięcia w regionach, których poziom rozwoju znacząco odbiega od średniej
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rozwoju w UE, a także w regionach, w których prowadzone są duże działania
restrukturyzacyjne w przemyśle i zatrudnieniu. Środki kierowane są w szczególności na
finansowanie inwestycji w infrastrukturę i ochronę środowiska, rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy poprzez inwestycje produkcyjne,
działalność badawczo-rozwojową.
Fundusz Spójności (FS) - którego głównym celem jest wzmacnianie spójności społecznej
i gospodarczej Wspólnoty poprzez finansowanie projektów tworzących spójną całość
w zakresie ochrony środowiska oraz infrastruktury transportowej.
Program Inteligent Energy Europe II finansuje projekty wzmacniające i promujące
efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (również
w transporcie) oraz dywersyfikację energii. Finansowane są projekty o charakterze
analityczno-promocyjnym, zawierające następujące elementy:
- wymiana doświadczeń,
- transfer know-how,
- tworzenie polityk,
- wzrost świadomości,
- szkolenia i edukacja,
- wsparcie organizacyjne (np. tworzenie agencji poszanowania energii).

Ubieganie się o środki Unii Europejskiej wymaga dużego zaangażowania i orientacji wśród
procedur i przepisów, które regulują prawidłowe wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Obecny okres programowania funduszy
strukturalnych jest kolejną szansą rozwoju dla Dolnego Śląska i dlatego bardzo ważne jest, aby
dokładnie zapoznać się zarówno z szerokimi możliwościami wykorzystania środków, jak
i z wszelkimi procedurami, które to umożliwią.
Infrastruktura i Środowisko - to program operacyjny największy nie tylko w Polsce, ale także
największy spośród wszystkich dotychczas przygotowanych przez kraje Unii. Zlikwidowanie luki
infrastrukturalnej ma kluczowe znaczenie dla rozwijania naszego potencjału gospodarczego
i społecznego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko podchodzi kompleksowo do tego
problemu. Dlatego wspiera sześć dziedzin: transport, ochronę środowiska, energetykę, kulturę
i zabytki, zdrowie, szkolnictwo wyższe.
Inne fundusze i programy:
 Programy krajowe.
- Różnorodne przedsięwzięcia mogą liczyć także na dofinansowanie ze źródeł
krajowych. Konkursy ogłaszają ministerstwa, samorządy województw, powiaty,
gminy, a także organizacje pozarządowe (np. Ekofundusz, NFOŚiGW).
- Szwajcarsko Polski Program Współpracy:
- Szwajcarsko – Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy
zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom
członkowskim Unii Europejskiej, które wstąpiły do UE 1 maja 2004 r.
CEL PROGRAMU: Zmniejszanie różnic społeczno-gospodarczych istniejących
pomiędzy Polską, a wyżej rozwiniętymi państwami UE oraz różnic na terytorium
Polski pomiędzy ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod
względem strukturalnym.
OKRES REALIZACJI PROGRAMU: W ramach Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy obowiązuje 5-letni okres zaciągania zobowiązań i 10letni okres wydatkowania, który rozpoczął się 14 czerwca 2007 roku, tj. w dniu
przyznania pomocy finansowej Polsce przez Parlament Szwajcarski.
BENEFICJENCI: O dofinansowanie projektów w ramach SzwajcarskoPolskiego Programu Współpracy mogą starać się:
- instytucje sektora publicznego,
- instytucje sektora prywatnego,
- organizacje pozarządowe.
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PODZIAŁ ŚRODKÓW: Łączna kwota przyznana Polsce, w ramach Programu
wynosi 489 mln CHF, czyli około 310 mln euro.
OBSZARY WSPARCIA:
bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
- inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo
rozwiniętych,
- zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej,
środowisko i infrastruktura:
- odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz
poprawa stanu środowiska,
-bioróżnorodność i ochrona ekosystemów, wsparcie transgranicznych
inicjatyw środowiskowych, poprawa publicznych systemów transportowych,
sektor prywatny:
- poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych
i średnich przedsiębiorstw (MŚP):
- rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP, rozwój społeczny
i zasobów ludzkich:
- ochrona zdrowia,
- badania i rozwój.


Programy wspólnotowe
- Programy wspólnotowe są jednym z instrumentów realizacji polityki Unii Europejskiej.
Służą nawiązywaniu i wzmacnianiu współpracy między państwami w wybranych
dziedzinach polityki wspólnotowej. Programy są finansowane ze środków
budżetowych UE. Ustanawiane są na wniosek Komisji Europejskiej. Decyzje
o powołaniu programu i jego budżecie podejmują wspólnie Parlament Europejski
i Rada Unii Europejskiej, natomiast nad jego realizacją czuwa odpowiednia Dyrekcja
Generalna Komisji Europejskiej.
- Z programów wspólnotowych mogą korzystać przede wszystkim organizacje nie
nastawione na osiąganie zysku. Możliwości jest wiele, gdyż programy obejmują wiele
różnorodnych dziedzin, np. badania i naukę, rolnictwo, media, edukację, ochronę
środowiska, energetykę, transport, zdrowie, prawo, bezpieczeństwo, sport.

Tereny poprzemysłowe
Źródłem finansowania dla działań z zakresu przekształceń terenów poprzemysłowych jest
Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz fundusze UE.
Środki finansowe w części mogą pochodzić również od właścicieli terenów zaklasyfikowanych do
przekształceń i rekultywacji. Środki unijne mogą być pozyskiwane w ramach RPO WD.
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14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Świebodzice na lata 2011-2014 z perspektywą
na lata 2015-2018 został opracowany zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i został oparty
na celach perspektywicznych, nawiązujących do Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016 oraz do Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego
na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015.
Program 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.
Program przedstawia główne cele przeznaczone do realizacji usystematyzowanych
w następujących grupach:
 kierunki działań systemowych,
 ochrona zasobów naturalnych,
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
Zadaniem Programu jest podanie aktualnej sytuacji związanej z całym stanem środowiska
w mieście. W Programie dokonano analizy czynników, które wpływają na sytuację stanu
zanieczyszczenia środowiska. Podano w nim krótką charakterystykę geograficzno-fizyczną Miasta
Świebodzice oraz uwarunkowania demograficzne i gospodarcze. Na podstawie możliwych
dostępnych danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, informacji
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dolnośląskiego Urzędu
Marszałkowskiego oraz z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, scharakteryzowano wszystkie
komponenty środowiska, podając ich obciążenia emisyjne. Następnie na podstawie dostępnych
badań i wyników pomiarów dokonano oceny stanu środowiska naturalnego w Mieście
Świebodzice, analizując jego poszczególne komponenty, czyli wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze, hałas, przyrodę, powierzchnię ziemi, gospodarkę leśną, gospodarkę odpadami
i promieniowanie niejonizujące.
Po sektorowej analizie dotyczącej stanu środowiska w Mieście Świebodzice, zwrócono uwagę na
tendencje, jakie się zarysowują w poszczególnych komponentach środowiska i wyeksponowano
rodzaje i typy zagadnień, jakimi należy się zająć w przyszłej działalności organów miasta.
Ze względu na perspektywy czasowe oznaczono w Programie cele krótkoterminowe
i długoterminowe. Dla poszczególnych części środowiska zaproponowano grupy zadań
pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, określając nazwy niektórych zadań, nakłady finansowe
i harmonogram czasowy, jednostki realizujące i możliwe źródła finansowania. Dla zadań
wychodzących poza 2015 rok (średniookresowe) nie określano wielkości nakładów sygnalizując
wyłącznie konieczność ich kontynuacji lub proponując rozpoczęcie nowych przedsięwzięć.
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