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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca.
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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 

Dokument został opracowany na zlecenie Gminy Nowogrodziec przez EKO-TEAM ze Zgorzelca i 

zatytułowany: Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogrodziec za lata 

2014-2017 (zwany dalej Raportem). 

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art.17 ust.1 ustawy Prawo ochrony  środowiska  

z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) Burmistrz Nowogrodźca w 2005 

roku przygotował pierwszy dokument pn. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Nowogrodziec na lata 2005-2012 wraz z Planem Gospodarki Odpadami”, który został przyjęty 

uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XLIII/321/05 z dnia 30.05.2005 r.  

Jego pierwszą aktualizację opracowano w 2011 roku p.t.: „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i 

Gminy Nowogrodziec na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016”, przyjęty Uchwałą nr 

XII/80/11 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 11.08.2011 r.  

Kolejną aktualizację opracowano w 2015r. tj. „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta i Gminy Nowogrodziec na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021” i przyjęto 

Uchwałą nr X/57/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02.06.2015 r. 

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi aktualizacja gminnych Programów Ochrony Środowiska 

następuje co 4 lata, natomiast w cyklach dwuletnich powinny być opracowywane Raporty  

z wykonania Programu (ocena realizacji planu operacyjnego, ocena mierników, efektywności 

Programu). W celu weryfikacji zamierzeń przewidzianych w w/w dokumentach Gmina Nowogrodziec 

opracowała dwa Raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska, tj. w 2012 roku za lata 2010-

2011 w 2015 roku za lata 2012-2013. 

Niniejszy Raport zawiera następujące informację z realizacji Programu Ochrony Środowiska: 

 za lata 2014-2015 w czasie obowiązywania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i 

Gminy Nowogrodziec na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016, 

 za lata 2015-2017 w czasie obowiązywania Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy 

Nowogrodziec na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021, 

 podsumowanie realizacji Programu za lata 2014-2017 wraz ze wskaźnikami. 

Zakres prac obejmował: 

 analizę realizacji przedsięwzięć planowanych w aktualizacji POŚ z 2011 i 2015 roku, 

 ocenę stopnia realizacji celów ekologicznych, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 analizę efektywności programu w oparciu o wskaźniki w nim określone. 

Przy opracowywaniu niniejszego Raportu wykorzystano materiały i informacje świadczące o stanie 

środowiska naturalnego na terenie Gminy Nowogrodziec. Były to głównie dane udostępnione przez: 

 Urząd Miejski w Nowogrodźcu, 

 Starostwo Powiatowe w Bolesławcu, 

 Zarząd Dróg Powiatowych w Bolesławcu, 

 Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, 

 Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 

 Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

 Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

 Hydro-Tech Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu przy ul. Młyńskiej 3a (spółka ze 100% 

udziałem Gminy). 
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2. Ogólna charakterystyka Gminy Nowogrodziec 

Gmina Nowogrodziec położona jest w powiecie bolesławieckim w województwie dolnośląskim.  

W części północnej gmina graniczy z gminami Węgliniec i Osiecznica, od wschodu z gminą Lwówek 

Śląski i Gminą Wiejską Bolesławiec. W części południowej i południowo- zachodniej graniczy z 

Gminą Gryfów Śląski i Gminą Miejską Lubań, zaś od zachodu na niewielkim odcinku graniczy z 

Gminą Pieńsk. 

 

 
Rysunek 1 Lokalizacja gminy Nowogrodziec na tle powiatu bolesławieckiego 

Źródło: www.gminy.pl 

 

Administracyjnie gmina składa się z miasta Nowogrodziec i 12 miejscowości wiejskich o 

zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu. Są to sołectwa: Czerna, Godzieszów, Gościszów, Gierałtów, 

Kierżno, Milików, Nowa Wieś, Nowogrodziec, Parzyce, Wykroty, Zabłocie, Zagajnik, Zebrzydowa. 

 

Tabela 1 Powierzchnia gruntów Gminy Nowogrodziec 

Lp. Sołectwo Powierzchnia w ha Procentowy udział 

1 Czerna 2112,72 11,98% 

2 Godzieszów 1404,94 7,97% 

3 Gościszów 3009,49 17,07% 

4 Gierałtów 1505,99 8,54% 

5 Kierżno 1135,57 6,44% 

6 Milików 1222,94 6,94% 

7 Nowa Wieś 593,39 3,37% 

8 Nowogrodziec 1610,00 9,13% 

9 Parzyce 1061,43 6,02% 

10 Wykroty 2278,61 12,93% 
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Lp. Sołectwo Powierzchnia w ha Procentowy udział 

11 Zabłocie 405,47 2,3% 

12 Zagajnik 337,99 19,18% 

13 Zebrzydowa 979,93 5,56% 

 Suma 17658,47 100 % 

Źródło: dane z Urzędu Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Sieć drogowa Miasta i Gminy Nowogrodziec jest dobrze rozwinięta. Teren gminy łączy się z 

zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu za pomocą sieci autostrady A4 (z węzłem 

autostradowym w miejscowości Godzieszów), drogą krajową nr 94 oraz drogą wojewódzką nr 357.  

Dogodny układ dróg zapewnia gminie połączenie m.in. z następującymi miejscowościami: 

Bolesławiec, Legnica, Wrocław, Zgorzelec, Osiecznica, Lubań, Jelenia Góra. Przez obszar gminy 

przebiegają linie kolejowe relacji Lwówek Śląski– Zebrzydowa- Osiecznica, Węgliniec – Lubań oraz 

magistrala kolejowa EC30 relacji Wrocław- Bolesławiec- Węgliniec- Zgorzelec.   

Podstawową formą użytkowania terenu gminy jest użytkowanie rolnicze. Tereny rolne zajmują 11255 

ha, co stanowi 63,84 % powierzchni gminy. Tereny leśne obejmują 4924 ha, tj. 27,93 % powierzchni 

gminy, zaś grunty zabudowane i zurbanizowane 1211 ha (6,87 %). Pozostałe tereny to grunty po 

wodami 96 ha (0,544 %) oraz tereny inne, w tym nieużytki 143 ha (0,811 %). 

Klimat okolic Nowogrodźca zalicza się do typu klimatów podgórskich nizin i kotlin. Jest to klimat 

dość ciepły i umiarkowanie wilgotny. Okres wegetacyjny trwa 210- 220 dni. Średnia wielkość opadu 

atmosferycznego wynosi 698 mm.  

Zróżnicowana rzeźba i pokrycie powierzchni gminy powodują lokalne modyfikacje warunków 

klimatycznych. Można wyróżnić 3 typy klimatu lokalnego: klimat stoków niewielkich kulminacji, 

klimat płaskich obszarów wysoczyznowych oraz klimat obszarów dolinnych. 

Na terenie gminy Nowogrodziec występują trzy obszary NATURA 2000, jeden rezerwaty przyrody, 

oraz pomniki przyrody. Stwierdzono tu występowanie 35 gatunków roślin naczyniowych objętych 

ochroną. W gminie znajduje się wiele miejsc interesujących zarówno pod względem krajobrazowo- 

przyrodniczym, jak i ciekawych miejsc historycznych oraz zabytków architektury.  

Przez Gminę Nowogrodziec przebiega granica pomiędzy dwiema jednostkami geobotanicznymi: 

Prowincją Niżowo- Wyżynną (północna część gminy, będąca częścią okręgu Borów Dolnośląskich) 

oraz Prowincją Górską (południowa część gminy wchodząca w skład Okręgu Sudetów Zachodnich). 

Podział ten ma odzwierciedlenie zarówno w charakterze szaty roślinnej, jak i występowaniu 

charakterystycznych elementów we florze. Część północna gminy charakteryzuje się dominacją borów 

sosnowych, obecnością roślinności torfowiskowej oraz związanej z siedliskami piaszczystymi 

roślinności psammofilnej. W zbiorowiskach leśnych części południowej gminy duży udział mają 

grądy, buczyny i podgórskie łęgi. Graniczne położenie gminy pomiędzy dwoma regionami 

geobotanicznymi sprawia, że pomimo dominacji w krajobrazie pól uprawnych i użytków zielonych, 

zarówno szata roślinna jak i flora odznaczają się dużym bogactwem i różnorodnością gatunkową.   

Obszar Gminy Nowogrodziec jest terenem bogatym w złoża surowców mineralnych. Występują tu 

przede wszystkim surowce ilaste, gliny ogniotrwałe, gliny ceramiczne, surowce ilaste ceramiki 

budowlanej, surowce kaolinowe oraz kwarcyty ogniotrwałe, a także piaski i żwiry. 

Gmina i Miasto Nowogrodziec położona jest w zlewni rzeki Kwisy, lewobrzeżnym dorzeczu Odry. 

Pozostałe cieki wodne zlokalizowane na terenie gminy to: Gościszowski Potok, Sowinka, Czerna 

Wielka, Wykrotnica i inne niewielkie potoki. 

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój gminy jest sytuacja demograficzna oraz 

perspektywy jej zmian. Przyrost ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost 

zapotrzebowania na energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe jak i w postaci paliw stałych, czy 

ciekłych. 
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Według danych pozyskanych z Urzędu Miejskiego - liczba mieszkańców w Gminie Nowogrodziec na 

dzień 31.12.2017 r. wynosiła 15 290 osób, z czego w mieście zamieszkiwało 4 244 (ok. 28%), a na 

terenach wiejskich 11 046 osób (ok. 72%). 

Gęstość zaludnienia na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na koniec 2017 r. wyniosła ok. 87 

osób/km
2
.  

 

3. Cel nadrzędny i priorytety ekologiczne określone Programem 

Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogrodziec 

Przy zastosowaniu wielu kryteriów środowiskowych, społecznych i gospodarczych w czasie 

opracowywania aktualizacji Programów Ochrony Środowiska dokonano wyboru celów 

długoterminowych i krótkoterminowych, w zakresie poszczególnych komponentów środowiskowych. 

Dla każdego celu sprecyzowano konkretne zadania, które pokazano w dalszej części opracowania. W 

poniższych zestawieniach zobrazowano jak przebiegała realizacja zadań w dwóch podokresach: lata 

2014-2015 oraz lata 2016-2017. W dwóch aktualizacjach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Nowogrodziec a dokładnie w harmonogramach realizacji zadań wyszczególnia się dwie grupy zadań: 

 zadania własne – realizowane bezpośrednio przez Gminę Nowogrodziec, ich realizacja jest 

związana bezpośrednio z wkładem finansowym Gminy, 

 zadania koordynowane – realizowane na terenie gminy, nie mniej jednak przez jednostki takie 

jak WIOŚ, RDOŚ, DSDiK, ARIMR, RZGW, a także przedsiębiorców czy mieszkańców, 

(Gmina nie odpowiada za realizację tych zadań), 

Biorąc pod uwagę fakt, że w Programie Ochrony Środowiska pojawiają się zadania należące do każdej 

z dwóch wymienionych wyżej grup, dane do opracowania niniejszego Raportu pochodzą nie tylko z 

Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu i jego jednostek, ale także z instytucji wymienionych na listach 

przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, jako jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie.  

W tym celu autorzy niniejszego „Raportu…” wyspecyfikowali prośby o udzielenie informacji do 

wszystkich jednostek mających wpływ na realizację poszczególnych zadań, a uzyskane informacje 

zostały wykorzystane w Raporcie z realizacji zadań zapisanych w Programie Ochrony Środowiska  

w częściach dotyczących zadań koordynowanych. 

 

4. Stopień realizacji działań w latach 2014-2015 

4.1. Gospodarka wodnościekowa 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu gospodarki wodnościekowej na 

terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań własnych (tabela nr 2). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno- ściekowej dla zapewnienia lepszej ochrony 

środowiska oraz poprawy warunków życia mieszkańców 

 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  
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Tabela 2 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Rozwój sieci wodociągowej 

zgodnie z planami 

inwestycyjnymi i projektowymi, 

opracowywanie dokumentacji 

projektowych i technicznych 

Hydro-Tech Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy) 

W latach 2014-2015 na terenie gminy wybudowano 1,1 km sieci wodociągowej 

oraz 71 przyłączy do sieci wodociągowej 

2 
Modernizacja stacji uzdatniania 

wody 
W okresie sprawozdawczym nie realizowano zadania. 

3 

Rozwój gospodarki ściekowej 

zgodnie z planami 

inwestycyjnymi i projektowymi, 

opracowywanie dokumentacji 

projektowych i technicznych, 

modernizacja sieci. 

W ramach realizacji zadania gmina wykonała następujące zadania: 

W 2014 r.: 

 budowa zbiornika bezodpływowego oraz kanalizacji sanitarnej w 

Godzieszowie na działkach nr 518/39 i 519/4 (koszt zadania 

252964,93 zł, 

 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych 

położonych w Nowogrodźcu na ul. Chrobrego 2, ul. Słowackiego 5, w 

Milikowie nr 142, w Zebrzydowej nr 126, 164, 176 (koszt zadania 

6864,00 zł), 

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza i ul. 

Kolejowej w Nowogrodźcu (koszt zadania 70000,00 zł). 

W roku 2015: 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej 

położonej w Gierałtowie na działce nr 211 (koszt zadania 1144,00 zł), 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnych 

położonych w Gierałtowie na działce nr 534/2 i Gościszowie na 

działce nr 1270 (koszt zadania 2288,00 zł), 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do Szkoły Podstawowej w 

Gierałtowie (koszt zadania 1144,00 zł), 

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Mickiewicza, 

Asnyka i ul. Kolejowej w Nowogrodźcu (koszt zadania 45500,00 zł), 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnej 

położonej w Milikowie nr 146 (koszt zadania 1144,00zł), 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości gminnych 

położonych w Gierałtowie na działce nr 495 i Gościszowie na działce 

nr 1269/3 (koszt zadania 2288,00 zł), 

 wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości gminnych 

położonych w Nowogrodźcu na ul. Słowackiego – stadion i 
Zebrzydowej 145B (koszt zadania 2288,00 zł). 

„Hydro- Tech” Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy) 

W 2014 r. „Hydro- Tech” Sp. z o.o. przekazał do eksploatacji sieć 

kanalizacyjną o łącznej długości 30,36 km i 294 przykanalikach we wsiach: 

Parzyce, Zebrzydowa, Milików, Gościszów. 

W 2015 r. „Hydro- Tech” Sp. z o.o. przekazał do eksploatacji sieć 

kanalizacyjną o łącznej długości 19,76 km i 595 przykanalikach we wsi 
Gierałtów i część wsi Gościszowa. 

4 

Aktualizacja ewidencji 

zbiorników bezodpływowych 

oraz oczyszczalni przydomowych 

oraz podjęcie działań w zakresie 

ich kontroli technicznej oraz 

częstotliwości opróżniania 

Gmina Nowogrodziec prowadzi na bieżąco ewidencję przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Według danych udostępnionych w Banku Danych 
Lokalnych (GUS): 

W roku 2014 zarejestrowanych było: 

 1912 zbiorników bezodpływowych, 

 24 przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

W roku 2015 zarejestrowanych było: 

 1564 zbiorników bezodpływowych, 

 33 przydomowe oczyszczalnie ścieków 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

5 

Modernizacja oczyszczalni 

ścieków oraz przepompowni 

ścieków w celu poprawy jakości 

oczyszczania ścieków 

„Hydro- Tech” Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy) 

W latach 2014-2015 na terenie gminy realizowany był projekt „Rozwiązanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” przez Hydro 

– Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu i składał się z:  

 Kontraktu I – Budowa i budowa oczyszczalni ścieków w 

Nowogrodźcu polegający na likwidacji starej oczyszczalni i 

wybudowaniu nowej w miejscu istniejącej, Wartość wykonanych 

robót – 10 547 363,38 zł netto. 

 Kontraktu II – Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych w Nowogrodźcu składający się z następujących 

zadań: 

Zadanie 1 – Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w 

Nowogrodźcu 

Zadanie 2 – Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w 

Nowogrodźcu 

Zadanie 3 - Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

Wartość wykonanych robót – 16 050 199,02 zł netto 

 Kontraktu nr VI „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i 

Gościszów wraz z przyłączami”, który jest kolejnym etapem realizacji 

Projektu w ramach którego wchodzą następujące zadania: 

Zadanie I „Budowa kanalizacji sanitarnej w Parzycach” 

Zadanie II „Budowa kanalizacji sanitarnej w Milikowie” 

Zadanie III „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Morelowej i 

Wiśniowej w miejscowości Milików” 

Zadanie IV „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

Nowogrodźcu wraz z przyłączami” 

Podzadanie 1 „Budowa sieci wodociągowej w Nowogrodźcu” 

Podzadanie 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu” 

Podzadanie 3 „Budowa przyłączy wodociągowych w Nowogrodźcu” 

Zadanie VI „Budowa kanalizacji sanitarnej z Zebrzydowej” 

Zadanie VII „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie” 

Zadanie VIII „Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach 

Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów”. 

W ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie 

Nowogrodziec – Etap Ia” nr POIS.01.01.00-00-186/09 realizowanego ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko w skład wchodzą następujące nowe Kontrakty IX, 

X i XI: 

 Kontrakt IX. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów wraz z 

przyłączami” w ramach którego wchodzą następujące zadania: 

Zadanie I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowie” – Etap I 

Zadanie II ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie” – Etap II 

Zadanie III ,,Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w 

Nowogrodźcu” na które składa się: 

Podzadanie 1 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Moniuszki w 

Nowogrodźcu” 

Podzadanie 2 ,,Budowa sieci wodociągowej na ul. Moniuszki w 

Nowogrodźcu” 

Podzadanie 3 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej w 

Nowogrodźcu” 

Podzadanie 4 ,,Budowa sieci wodociągowej na ul. Leśnej w 

Nowogrodźcu” 

Podzadanie 5 ,,Budowa sieci wodociągowej w na ul. Chrobrego w 

Nowogrodźcu” 

Zadanie IV ,,Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Chrobrego w 

Nowogrodźcu” 

Zadanie V ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach 

Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów” 

 Kontrakt X. „Budowa sieci wodociągowej spinającej miejscowości 

Gierałtów i Nowogrodziec” 

 Kontrakt XI. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu – 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

budowa automatycznej zlewni ścieków dowożonych oraz zbiornika 

wyrównawczego” 

W ramach realizacji Kontraktu nr II powstała następująca infrastruktura: 

 sieć wodociągowa 17 422,65 mb, 

 sieć grawitacyjna 12 555,70 mb, 

 kanalizacja tłoczna 2 240,75mb 

 pompownie ścieków: sieciowe przepompownie ścieków 6 szt. 

przydomowe przepompownie ścieków 4 szt. 

 przyłącza 

przyłącza kanalizacyjne 3 757,10 m  

przyłącza wodociągowe 3 581,85 m. 

W ramach realizacji Kontraktu nr VI powstała następująca infrastruktura: 

 sieć grawitacyjna [zadania I÷VII]: 25 372 mb 

 kanalizacja tłoczna [zadania I÷VII]: 9552 mb 

 sieć wodociągowa [zadanie IV]: 4119,50 mb 

Zakres rzeczowy Kontraktów IX, X i XI obejmował:  

Kontrakt IX 

 Zadanie I ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowie”- Etap I 

Zakres rzeczowy obejmował budowę 11.962,0 m sieci kanalizacji 

sanitarnej 

Zadanie II ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościszowie”- Etap II 

Zakres rzeczowy obejmował budowę 7.804,5 m sieci kanalizacji 

sanitarnej  

Zadanie III „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

Nowogrodźcu” Podzadanie 1 ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. 

Moniuszki w Nowogrodźcu”. Zakres rzeczowy obejmował budowę 

896,0 m sieci kanalizacji sanitarnej  

Zadanie IV „Budowa przyłączy wodociągowych na ul. Chrobrego w 

Nowogrodźcu” Zakres rzeczowy obejmował: 40 kpl. przyłączy 

wodociągowych w Nowogrodźcu, o łącznej długości 652,0 m. 

Zadanie V ,,Budowa przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach 

Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów” Zakres rzeczowy obejmował: 

339 kpl. przyłączy kanalizacyjnych, o łącznej długości 6 037,50 m. 

Kontakt X 

 Zadanie VI ,,Budowa sieci wodociągowej spinającej miejscowości 

Gierałtów i Nowogrodziec”. Zakres rzeczowy obejmował budowę 

około 2,6 km sieci wodociągowej o parametrach Ø 160mm spinającej 

miejscowości Gierałtów i Nowogrodziec.  

Kontrakt XI 

 Zadanie VII ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu – 

budowa automatycznej zlewni ścieków dowożonych oraz zbiornika 

wyrównawczego”. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie na terenie 

oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu następujących obiektów: 

automatycznej prefabrykowanej zlewni ścieków dowożonych o Q=40-

60m3/h wyposażonej w sito i prasopłuczkę, stację dmuchaw, układ 

rurociągów (istniejąca zlewnia przewidziana jest do demontażu), 

zbiornika wyrównawczo-odświerzającego na ścieki dowożone o 

pojemności Vcz = 100 m3, wyposażonego w system napowietrzania, 

mieszania i dozowania ścieków, komorę pomiarową o średnicy 

1200mm w wyposażeniem w przepływomierz elektromagnetyczny i 

zasuwy, wraz z rurociągami między obiektowymi i infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 
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4.2. Ochrona zasobów przyrodniczych 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 

terenie Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań własnych (tabela nr 3), 

koordynowanych (tabela nr 4). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016  

Zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu właściwego 

składników przyrody, w szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub zbliżonym 

do naturalnego 

  

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 3 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony zasobów 

przyrodniczych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 
Rozwój ścieżek rowerowych, 

edukacyjnych 
Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. 

2 

Przestrzeganie procedur 

lokalizacyjnych chroniących 

tereny cenne przyrodniczo przed 

przeinwestowaniem, 

sporządzanie planów 

zagospodarowania 

Zadanie realizowane w ramach działań ciągłych gminy. 

3 Oczyszczanie miasta i wsi Zadanie realizowane w ramach działań ciągłych gminy. 

4 
Urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień i 

parków 

Zadanie realizowane w  ramach działań ciągłych gminy. 

W 2014 r. gmina w ramach wykonywania zadania urządzono teren rekreacyjny 

w centralnej części wsi Godzieszów (koszt zadania 23517,60 zł) oraz dokonano 

rewitalizacji zieleni w Sołectwie Godzieszów (koszt zadania 13513,65 zł) 

5 

Tworzenie i realizacja 

kompleksowych i 

długoterminowych planów 

zalesiania terenów z niskimi 

klasami gleb, obszarów 

zagrożonych erozją gleb. 

Zadanie realizowane w ramach działań ciągłych gminy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

 

 

 

Tabela 4 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony zasobów przyrodniczych na terenie Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 
Rozwój ścieżek rowerowych, 

edukacyjnych 

Nadleśnictwo 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym. 

2 

Ustanawianie (wraz z 

opracowaniem dokumentacji 

nowych form ochrony przyrody, 

planów ochrony oraz ich 

wdrażanie 

RDOŚ 

W okresie objętym sprawozdaniem na terenie gminy nie ustanowiono nowych 
form ochrony przyrody. 

3 

Nadzór nad gospodarką leśną i 

szkolenie prywatnych właścicieli 

lasów na temat prawidłowych 

zasad gospodarki leśnej 

Powiat Bolesławiec 

Nadleśnictwo 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych. 

4 

Prowadzenie stałego 

monitoringu środowiska 

leśnegow celu przeciwdziałania 

stanom niepożądanym. Ocena 

dendrologiczna drzewostanu. 

Nadleśnictwo 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych. 

5 
Sporządzenie inwentaryzacji i 

uproszczonych planów 

urządzenia lasu. 

Nadleśnictwo 

W 2014 został opracowany „Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa 

Bolesławiec na lata 2014- 2023“ zatwierdzony przez Ministra Środowiska dnia 

31.07.2014r.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

4.3. Ochrona powierzchni ziemi 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z ochrony powierzchni ziemi na terenie 

Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań własnych (tabela nr 5), 

koordynowanych (tabela nr 6). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016 

Ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku eksploatacji kopalin oraz zmniejszenie uciążliwości 

związanych z istnieniem zdegradowanego nieużytku 

 

W wyniku realizacji określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano 

zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 5 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony powierzchni 

ziemi na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Rekultywacja składowiska 

odpadów innych niż 

niebezpiecznych i obojętnych w 

Nowogrodźcu przy ul. 

Mickiewicza 

Rekultywacja  składowiska  odpadów  innych  niż  niebezpiecznych  i  

obojętnych  w  Nowogrodźcu  przy ul.Mickiewicza  została  zakończona  w  
2011 r. Obecnie  na składowisku prowadzony jest monitoring poeksploatacyjny. 

2 

Kontynuacja monitoringu 

składowiska odpadów w 

Nowogrodźcu 

Zgodnie  z  decyzją  Starosty  Bolesławieckiego  nr  ROŚ.7623-15/09 

określającą  nowe  warunki  zamknięcia składowiska - na  terenie  

zrekultywowanego  składowiska  prowadzony  jest  monitoring  

poeksploatacyjny w następującym zakresie: 

Id: D9280786-AD86-4D80-9061-A1A9856AFBEF. Podpisany Strona 14



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowogrodziec za lata 2014-2017 

14 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

 badania wód podziemnych, powierzchniowych i odciekowych,  

 badania składu i emisji gazu składowiskowego,  

 analizy opadu atmosferycznego,  

 badania procesu osiadania powierzchni składowiska. 

Monitoring  składowiska  odpadów  w  latach  2014- 2015 realizowany  był  

przez „Hydro- Tech”  Sp.  z  o.o. w Nowogrodźcu. 

3 
Ochrona gleb najlepszych 

kompleksów 

Zadanie realizowane jest na etapie tworzenia i zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

4 

Ochrona gleb przed degradacją i 

rekultywacją gleb 

zdegradowanych. Ochrona gleb 

przed negatywnym wpływem 

transportu i infrastruktury 

transportowej 

Realizacja zadania  związana  była  głównie  z  rekultywacją  składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne w Nowogrodźcu. Dotyczyła również 

monitorowania wpływu składowiska na  środowisko, w tym monitorowania 

stanu wód podziemnych i powierzchniowych, badania wód odciekowych oraz  

składu gazu składowiskowego. 

5 

Podejmowanie i kontrolowanie 

działań zmierzających do 

rekultywacji miejsc eksploatacji 

surowców mineralnych, także 

likwidacja i rekultywacja, 

ustalenie sprawcy 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

6 
Stały monitoring 

eksploatowanych złóż 
Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

7 

Zinwentaryzowanie „dzikich” 

miejsc składowania odpadów, 

ich likwidacja i rekultywacja, 

ustalenie sprawcy 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

W roku 2014 zlikwidowano 10 „dzikich” wysypisk odpadów i zebrano 8,0 Mg 

odpadów komunalnych. W roku 2015 zlikwidowano 3 wysypiska i zebrano  

7,4 Mg odpadów komunalnych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 6 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony powierzchni ziemi na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Wzrost liczb profesjonalnych 

gospodarstw agroturystycznych i 

stosujących ekologiczne metody 

uprawy 

Brak jest danych dotyczących wzrostu liczby profesjonalnych gospodarstw 

agroturystycznych i stosujących ekologiczne metody upraw. 

2 
Wykonywanie pomiarów 

zanieczyszczeń gleb 

WIOŚ Wrocław 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach zadań bieżących 
prowadzi monitoring stanu jakości gleb.  

W ramach monitoringu jakości gleb realizowane są dwa zadania: 

 ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo (przeprowadzana w 

cyklach 5-letnich przez UING Puławy, oraz w ramach badań 

prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą), 

 identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości w glebie substancji poowodujących 

ryzyko. 
 

4 

Zinwentaryzowanie „dzikich” 

miejsc składowania odpadów, 

ich likwidacja i rekultywacja, 

ustalenie sprawcy 

Nadleśnictwo 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 
zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 
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4.4. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych oraz ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-

2015 w zakresie zadań własnych (tabela nr 7), koordynowanych (tabela nr 8). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016  

Zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości użytkowej oraz ochrona przed 

powodzią 

 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 7 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych i ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 

w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Inwentaryzacja i likwidacja 

miejsc zrzutu ścieków 

nieoczyszczonych. Monitoring 

szczelnośći zbiorników służących 

do przetrzymywania gnojowicy. 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

2 

Modernizacja, ocena i 

utrzymywanie w sprawności 

urządzeń melioracji wodnych, 

urządzeń przeciwpowodziowych 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

3 

Ochrona terenów zalewowych 

przed wprowadzaniem 

zabudowy, uwzględnianie 

terenów zalewowych w 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

W latach 2014- 2015 na terenie gminy dokonano zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów, w których uwzględniono 

tereny zalewowe.  

 

4 

Realizacja planu ochrony przed 

powodzią w przypadku jej 

wystąpienia. Współpraca z 

podmiotami odpowiedzialnymi za 

stan infrastruktury 

przeciwpowodziowej 

Działanie realizowane w razie potrzeby 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 8 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony wód powierzchniowych i podziemnych i ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy 

Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 
Racjonalne zużycie środków 

ochorny roślin i nawozów 

Zdanie realizowane jest na bieżąco przez właścicieli gruntów rolnych.  
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ODR 

Ośrodek doradztwa rolniczego prowadzi działania  informacyjne i doradztwo 
wśród rolników w zakresie m. in.: 

 określania wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i 

struktury gleby, 

 prawidłowego składowania nawozów organicznych (obornika, 
gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu roślin. 

2 
Edukacja ekologiczna rolników 

w zakresie wdrażania Kodeksu 

Dobrych Praktyk Rolnuiczych 

ODR 

Ośrodek doradztwa rolniczego prowadzi działania  informacyjne i doradztwo 
wśród rolników w zakresie 

3 

Modernizacja, ocena i 

utrzymywanie w sprawności 

urządzeń melioracji wodnych, 

urządzeń przeciwpowodziowych 

DZMiUW 

W latach objętych sprawozdaniem DZMiUW wykonał następujące działania: 

W 2014 r.: 

 udrożnienie i konserwacja cieku Iwnica, 

 udrożenienie i konserwacja cieku Czerna Wielk, dotacja Gminy 

Nowogrodziec w wysokości 10.000 zł.a,  

 udrożenienie i konserwacja cieku Wykrotnica, dotacja Gminy 

Nowogrodziec w wysokości 15.000 zł. 

W roku 2015: 

 udrożnienie i konserwacja cieku Iwnica, 

 udrożnienie i konserwacja cieku Czerna Wielka, 

 udrożnienie i konserwacja cieku Polanka, 

 udrożnienie i konserwacja cieku Stróżka. 

4 
Konserwacja cieków zgodnie 

z ich naturalnym biegiem 

5 

Realizacja planu ochrony przed 

powodzią w przypadku jej 

wystąpienia. Współpraca z 

podmiotami odpowiedzialnymi za 

stan infrastruktury 

przeciwpowodziowej 

DZMiUW, RZGW, UW, Powiat 

Działanie realizowane w razie potrzeb. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

4.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań poprawiających jakość powietrza 

atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 9), koordynowanych (tabela nr 10). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016 

Utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji pyłów, gazów i odorów 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

 

 

 

Tabela 9 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 
Modernizacja istniejących 

kotłowni 

W okresie objętym sprawozdaniem nie realizowano zadania w budynkach 

należących do gminy. 

Brak jest danych dotyczących realiacji zadania w gospodarstwach domowych. 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

2 
Ograniczanie emisji odorów 

(modernizacje, strefy ochronne) 

Na   terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec  nie  zidentyfikowano  problemów,  

które byłyby  podstawą  do wyznaczania  stref  ochrony. 

3 Rozwój sieci ciepłowniczej 
Działanie należy do zadań ciągłych gminy. Brak jest danych dotyczących 

realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 

4 

Wprowadzanie energii 

odnawialnej na terenie Gminy 

(promocja kolektorów 

słonecznych, biomasy, energii 

wodnej) 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy 

5 

Termomodernizacja budynków 

szkolnych, placówek 

oświatowych oraz budynków 

użyteczności publicznej 

Zadanie nie było realizowane w okresie sprawozdawczym. 

6 
Modernizacja i utrzymanie dróg 

o charakterze gminnym 

W ramach realizacji zadania gmina w okresie sprawozdawczym wykonała 

nastepujące zadania: 

W roku 2014: 

 przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie działka nr 958 (koszt 

zadania 224447,61 zł), 

 budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w 

Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa (koszt zadania 41328,00 

zł), 

 budowa chodnika w miejscowości Nowa Wieś w ciągu drogi 

wojewódzkiej nr 357 (koszt zadania 444410,83 zł), 

 przebudowa ciągu pieszo- jezdnego wraz z rozbiórką budynków 

gospodarczych przy kamienicach na ul. Bolesławieckiej w 

Nowogrodźcu (koszt zadania 46034,71 zł), 

 przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu (koszt 

zadania 79990,40 zł), 

 przebudowa drogi gminnej przy ul. A. Asnyka oraz odcinek ul. 

Lipowej w Nowogrodźcu (koszt zadania 19926,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej w Gierałtowie (dz. 119/17, 120, 175, 550) 

(koszt zadania 217861,70 zł), 

 przebudowa ul. Morelowiej oraz Wiśniowej w Nowogrodźcu obręb 3 

– Milików (koszt zadania 409611,64 zł), 

 wykonanie remontu drogi wewnętrznej nr 354 we wsi Brzeźnik o dł. 

534 (koszt zadania 52000,00 zł). 

W roku 2015: 

 budowa drogi gminnej w Nowogrodźcu dz. Nr 194 i 103 obr. 3 (koszt 

zadania 345934,55 zl), 

 budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 357 w 

Nowogrodźcu ul. Strzelecka i ul. Kaolinowa (koszt zadania 

424374,24 żł), 

 przebudowa drogi gminnej – ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie 

(koszt zadania 17835,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej ul. A.Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w 
Nowogrodźcu (koszt zadania 1433070,74 zł), 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

 

Tabela 10 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 
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1 
Modernizacja istniejących 

kotłowni 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania przed indywidualnych 

właścicieli nieruchomości 

2 Gazyfikacja Miasta i Gminy 
Gazyfikacja gminy należy do zadań ciągłych. W roku 2014 długość czynnej 
sieci gazowej wynosiła 53,191 km zaś w 2015 – 56,885 km.. 

3 
Modernizacja dróg 

powiatowych, wojewódzkich 

ZDP w Bolesławcu 

W ramach realizacji zadania w 2014 r. wybudowano chodnik w Wykrotach przy 

drodze Nr 2279D o łącznej długości 1035mb (koszt zadania 234778,17 zł). 

W ramach realizacji zadania w 2014 r. przebudowano drogę powiatową nr 

2273D Gościszów –Ocice - Gmina Nowogrodziec przekazała dotację w kwocie 

250.000 zł dla Powiatu Bolesławieckiego  

4 Modernizacja dróg krajowych 

GDDKiA 

W latach 2014- 2015 nie prowadzono żadnych prac modernizacyjnych na 
terenie gminy. 

5 
Wykonywanie pomiarów 

zanieczyszczeń powietrza 

WIOŚ 

Monitoring jakości powietrza na terenie gminy prowadzony jest w oparciu o 
szczegółowe programy monitoringu środowiska. 

W ramach realizacji zadania WIOŚ we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę 

poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa. 

W latach objętych sprawozdaniem na terenie gminy nie było punktów 

pomiarowych. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

4.6. Oddziaływanie hałasu 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony przed hałasem na terenie 

Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań własnych (tabela nr 11), 

koordynowanych (tabela nr 12). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016  

Zminimalizowanie uciążliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości akustycznego środowiska 

 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 11 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony przed hałasem 

na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 Modernizacja i budowa dróg   
Działania opisane w ramach zadań z zakresu ochrony powietrza 

atmosferycznego. 

2 

Wprowadzanie zapisów 

dotyczących standardów 

akustycznych w miejscowych 

planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy. 

W latach 2014- 2015 na terenie gminy dokonano zmian w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego wsi Godzieszów. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 12 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony przed hałasem hałasu na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Określenie terenów najbardziej 

zagrożonych hałasem (mapy 

akustyczne), gdzie należy 

prowadzić przedsięwzięcia 

ochronne w pierwszej kolejności 

GDDKiA 

W 2015 r. z związku z obowiązkiem opracowania przez Zarządcę drogi map 

akustycznych, przy autostradzie A4 wykonano pomiar hałasu. Mapa akustyczna 
dla A4 zostanie opracowana w 2018 r. 

2 
Wykonywanie pomiarów emisji 

hałasu 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

4.7. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 13), koordynowanych (tabela nr 14). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016 

Ochrona mieszkańców przed polami elektromagnetycznymi 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 13 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Wprowadzanie zapisów 

dotyczących standardów emisji 

pól elektromagnetycznych w 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Działanie należy do zadań ciągłych gminy. Jest realizowane podczas 

opracowywania lub zmian miejscowych planów zagospodarowania  

przestrzennego  przy  uwzględnieniu  zapisów  dotyczących  ochrony  przed 
promieniowaniem. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 14 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w 

latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Aktualizacja obszarów, na 

których stwierdzono 

występowanie przekroczenia 

wielkości dopuszczalnych pól 

elektromagnetycznych, analiza 

konieczności uchwalenia 

obszarów ograniczonego 

użytkowania 

WIOŚ 

Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na 

terenie województwa dolnośląskiego prowadzi Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska we Wrocławiu. W  ramach  prowadzonego  przez  WIOŚ we  

Wrocławiu  monitoringu  PEM w okresie objętym sprawozdaniem  nie  

zlokalizoano punktu pomiaru na terenie gminy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 
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4.8. Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z gospodarowania zasobami geologicznymi 

na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań koordynowanych 

(tabela nr 15). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016  

Racjonalizacja zużycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów odnawialnych 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 15 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w 

latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Zmniejszenie strat energii, 

zwłaszcza cieplnej w systemach 

przesyłowych, poprawy 

parametrów energetycznych 

budynków oraz podnoszenie 

sprawności wytwarzania energii 

Jest to zadanie ciągłe realizowane indywidualnie przed przedsiębiorstwa 

zlokalizowane na terenie gminy, spółkę Hydro-Tech oraz osoby indywidualne. 
Brak jest dokładnych danych dotyczących realizacji zadania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

4.9. Edukacja ekologiczna 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 16), koordynowanych (tabela nr 17). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016  

Upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich strefach życia oraz wdrożenie edukacji ekologicznej 

jako edukacji interdyscyplinarnej 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 16 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie wykorzystania energii 

odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Rozwój szkoleń obejmujących 

zagadnienia środowiskowe, w 

tym przyrodnicze, dla 

urzędników samorządowych oraz 

specjalistów i nauczycieli 

Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu uczestniczą na bieżąco w 

szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o środowisku. 

2 

Prowadzenie edukacji 

ekologicznej poprzez kursy o 

tematyce ekologicznej i akcji 

związanych z prawidłową 

gospodarką odpadami 

Działanie realizowane ramach zadań ciągłych gminy. 

W latach 2014-2015 Gmina Nowogrodziec prowadziła wśród mieszkańców  

działania informacyjno-edukacyjne dotyczące prawidłowości funkcjonowania 

gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z naciskiem na 

selektywną zbiórkę odpadów - działania te realizowane były 

poprzez: 

 zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy, 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

 rozprowadzenie wśród mieszkańców broszur informacyjnych, 

 zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych, 

 rozpowszechnianie informacji na festynach i imprezach 

okolicznościowych, 

 działania przedsiębiorcy, który wygrał przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych.  
Ponadto zadania z zakresu edukacji ekologicznej w odniesieniu do wszystkich 

komponentów środowiskowych realizowane były przez placówki oświatowe z 

terenu Gminy Nowogrodziec - działania te wspierane były przez Gminę poprzez 

m.in.: 

- współorganizację i wspieranie akcji proekologicznych, w tym zapewnienie 

materiałów do sprawnego przeprowadzenia akcji (m.in. „Sprzątanie Świata”, 

„Dzień Ziemi”), 

- wprowadzenie nauczania racjonalnej gospodarki odpadami począwszy od 

pierwszych etapów edukacyjnych – np. prowadzenie Pracowni Przyrodniczej w 

Szkole Podstawowej w Wykrotach, 

- propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. 

3 

Aktualizacja Gminnego 

Programu Ochrony Środowiska i 

Planu Gospodarki Odpadami 

Uchwałą nr X/57/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 02.06.2015 r. 

przyjęto „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta 

Nowogrodziec na lata 2014- 2017 z perspektywą na lata 2018- 2021”  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 
zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 17 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

wykorzystania energii odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 

Rozwój szkoleń obejmujących 

zagadnienia środowiskowe, w 

tym przyrodnicze, dla 

urzędników samorządowych oraz 

specjalistów i nauczycieli 

Nadleśnictwa, Powiat Bolesławiec 

Działanie realizowane ramach zadań ciągłych instytucji. 

2 

Prowadzenie edukacji 

ekologicznej poprzez kursy o 

tematyce ekologicznej i akcji 

związanych z prawidłową 

gospodarką odpadami 

Nadleśnictwa, Powiat Bolesławiec 

Działanie realizowane ramach zadań ciągłych instytucji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

4.10. Zapobieganie poważnym awariom 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu zapobiegania powstaniu poważnych 

awarii i zdarzeń nadzwyczajnych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 w 

zakresie zadań koordynowanych (tabela nr 18). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2016  

Minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w miejscach 

największego oddziaływania na środowisko 

 

W wyniku realizacji celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska zrealizowano zadania 

wymienione w tabeli poniżej.  
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Tabela 18 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH w zakresie poważnych 

awarii na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2014-2015 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2015 

1 
Współpraca przy realizacji 

powiatowego planu zarządzania 

ryzykiem 

Powiat Bolesławiec, KPPSP 

Działanie wykonywane jest w ramach działań bieżących instytucji 

2 
Kontrola przewozów substancji 

niebezpiecznych 

Powiat Bolesławiec, PSP 

Działanie wykonywane jest w ramach działań bieżących instytucji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5. Stopień realizacji działań w latach 2016-2017 

5.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z ochrony dziedzictwa przyrodniczego na 

terenie Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań własnych (tabela nr 19), 

koordynowanych (tabela nr 20). 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej  

 

Główne działania w latach 2016 – 2017 miały realizować założone cele: 

 wzmocnienie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej w planowaniu przestrzennym i 

strategicznym gminy oraz rozwój i wsparcie badań przyrodniczych, 

 objęcie ochroną prawną miejsc występowania gatunków zagrożonych wyginięciem oraz 

wsparcie ochrony ex situ, 

 zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, 

 ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 

 wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 

 rozwój turystyki i rekreacji, w tym sieci szlaków turystycznych, rowerowych i ścieżek 

dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo, 

 uwzględnienie utworzonych i planowanych obszarów ochrony przyrody w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

Tabela 19 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony przyrody i 

krajobrazu na terenie Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Wzmocnienie znaczenia ochrony 

różnorodności biologicznej w 

planowaniu przestrzennym i 

strategicznym gminy oraz rozwój 

i wsparcie badań przyrodniczych 

W ramach zadań bieżących gminy. 

2 
Objęcie ochroną prawną miejsc 

występowania gatunków 

zagrożonych wyginięciem oraz 

W latach 2016 - 2017 nie ustanowiono nowych form ochrony przyrody. 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

wsparcie ochrony ex situ 

3 

Zachowanie i ochrona zasobów 

przyrodniczych w istniejących 

kompleksach leśnych. 

W ramach zadań bieżących gminy 

4 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej 

zieleni 

Rozwój turystyki i rekreacji, w 

tym sieci szlaków turystycznych, 

rowerowych i ścieżek 

dydaktycznych na terenach 

interesujących przyrodniczo 

 

 

 

W latach 2016-2017 nie utworzono nowych ścieżek dydaktycznych oraz 

rowerowych. 

 

 

 

5 

Uwzględnienie utworzonych i 

planowanych obszarów ochrony 

przyrody w miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego  

W latach objętym sprawozdaniem na terenie gminy uchwalono, bądź 

wprowadzono zmiany w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Gierałtów oraz Godzieszów, a także 

uchwalono Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Nowogrodziec, w których uwzględniono 

utworzone i planowane obszary ochrony przyrody.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

Tabela 20 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony przyrody i krajobrazu na terenie Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Objęcie ochroną prawną miejsc 

występowania gatunków 

zagrożonych wyginięciem oraz 

wsparcie ochrony ex situ 

Marszałek Województwa 

W latach 2016-2017 na terenie gminy nie objęto ochroną prawną żadnych 
miejsc występowania gatunków zagrożonych wyginięciem 

2 

Zachowanie i ochrona zasobów 

przyrodniczych w istniejących 

kompleksach leśnych. 

Ochrona terenów przyrodniczo 

cennych przed niewłaściwym 

użytkowaniem 

Nadleśnictwa 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych nadleśnictwa. Brak jest 
dokładnych danych dotyczących realizacji ww. zadania.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów  

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z ochrony lasów na terenie Miasta i Gminy 

Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań własnych (tabela nr 27), koordynowanych 

(tabela nr 28). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 
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Główne działania w latach 2016-2017 realizowały założone cele: 

 ochrona zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, 

 realizacja zadań wynikających z opracowanych planów urządzania lasu, 

 stały nadzór nad gospodarką leśną i sporządzanie dokumentacji urządzeniowej w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa 

 zalesianie nieużytków, terenów zdegradowanych i zrekultywowanych gatunkami rodzimymi, 

 stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 21 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-

2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 
Ochrona zbiorowisk leśnych o 

charakterze naturalnym lub 

półnaturalnym 

Nadleśnictwa 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 

2 
Realizacja zadań wynikających z 

opracowanych planów 

urządzania lasu 

Nadleśnictwa 

Zadanie realizowane w ramach działań bieżących 

3 

Stały nadzór nad gospodarką 

leśną i sporządzanie 

dokumentacji urządzeniowej w 

lasach niestanowiących 

własności Skarbu Państwa 

Nadleśnictwa 

Zadanie realizowane w ramach działań bieżących 

4 

Zalesianie nieużytków, terenów 

zdegradowanych i 

zrekultywowanych gatunkami 

rodzimymi 

Nadleśnictwa 

Zadanie realizowane w ramach działań bieżących 

5 
Stały monitoring środowiska 

leśnego w celu przeciwdziałania 

stanom niepożądanym 

Nadleśnictwa 

Zadanie realizowane w ramach działań bieżących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.3. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z kształtowania stosunków wodnych oraz 

ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie 

zadań własnych (tabela nr 22), koordynowanych (tabela nr 23). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Ochrona przed powodzią 

 

Główne działania w latach 2016–2017 mają za zadanie realizować założone cele: 

 wprowadzanie odpowiednich zapisów do planów zagospodarowania przestrzennego w celu 

unikania zabudowy na terenach niecek lub terenach zalewowych, 

 udrożnienie i konserwacja melioracji szczegółowych i podstawowych, 
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 systematyczna konserwacja rzek i cieków, 

 spowalnianie odpływu wód poprzez odtwarzanie mikroretencji, renaturyzację rzek, budowę i 

remont zastawek w systemach melioracji. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

Tabela 22 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie kształtowania 

stosunków wodnych i ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 

2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Wprowadzanie odpowiednich 

zapisów do planów 

zagospodarowania 

przestrzennego w celu unikania 

zabudowy na terenach niecek lub 

terenach zalewowych 

W latach objętym sprawozdaniem na terenie gminy uchwalono i  wprowadzono 

zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Gierałtów oraz Godzieszów, a także uchwalono Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Nowogrodziec, w których wprowadzono odpowiednie zapisy. 

2 

Udrożnienie i konserwacja 

melioracji szczegółowych i 

podstawowych 

W ramach działań bieżących gminy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 23 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 

w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Udrożnienie i konserwacja 

melioracji szczegółowych i 

podstawowych 

DZMiUW 

W ramach zadania w 2016 dokonano: 

 wyremontowano i udrożniono ciek Złoty Potok (koszt zadania 

53091,98 zł), dotacja Gminy Nowogrodziec w wysokości 10.000 zł. 

 rozebrano tamy bobrowe na ciekach Czerna Wielka i Polanka (koszt 

zadania 2649,00 zł) 

 udrożnienia i konserwacji cieku Iwnica (koszt zadania 25941,11 zł), 

 udrożnienia i konserwacji cieku Wykrotnica (koszt zadania 35670,00 

zł), 

 udrożnienia i konserwacji cieku Czerna Wielka (koszt zadania 

55350,00 zł), 

 udrożnienia i konserwacji cieku Czerna Mała (koszt zadania 9325,00 

zł), 

 udroznienia i konserwacji cieku Gościszowski Potok (koszt zadania 

20740,00 zł), 

 udrożnienia i konserwacji cieku Czerna Wielka (koszt zadania 
14470,00 zł), 

Brak jest danych dotyczących wykonanych działań w roku 2017.  

2 
Systematyczna konserwacja rzek 

i cieków 

3 

Spowalnianie odpływu wód 

poprzez odtwarzanie 

mikroretencji, renaturyzację 

rzek, budowę i remont zastawek 

w systemach melioracji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.4. Ochrona powierzchni ziemi 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z ochrony powierzchni ziemi na terenie 

Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań własnych (tabela nr 24), 
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koordynowanych (tabela nr 25). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, 

rekreacyjnej lub rolniczej.  

 

 

Główne działania w latach 2016 – 2017 miały realizować założone cele: 

 monitoring stanu jakości gleb i ziemi, głównie na terenach przemysłowych i 

poprzemysłowych, 

 identyfikacja i inwentaryzacja źródeł zanieczyszczenia oraz miejsc zanieczyszczonych oraz 

podejmowanie działań w celu doprowadzenia środowiska do stanu właściwego, 

 prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, 

 kontynuacja rekultywacji miejsc zanieczyszczonych i niekorzystnie przekształconych oraz 

likwidacja i zagospodarowanie nieczynnych hałd i składowisk odpadów, 

 identyfikacja miejsc zagrożonych wystąpieniem szkód pogórniczych. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 24 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony powierzchni 

ziemi na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Monitoring stanu jakości gleb i 

ziemi, głównie na terenach 

przemysłowych i 

poprzemysłowych 

Brak jest danych dotyczących przeprowadzania badań gleb w okresie 

sprawozdawczym przez gminę. 

2 

Identyfikacja i inwentaryzacja 

źródeł zanieczyszczenia oraz 

miejsc zanieczyszczonych oraz 

podejmowanie działań w celu 

doprowadzenia środowiska do 

stanu właściwego 

Zadanie realizowane w ramach działań bieżących gminy. 

3 

Identyfikacja miejsc zagrożonych 

wystąpieniem szkód 

pogórniczych 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 25 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony powierzchni ziemi na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Monitoring stanu jakości gleb i 

ziemi, głównie na terenach 

przemysłowych i 

poprzemysłowych 

WIOŚ Wrocław 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach zadań bieżących 
prowadzi monitoring stanu jakości gleb.  
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

2 

 

 

Identyfikacja i inwentaryzacja 

źródeł zanieczyszczenia oraz 

miejsc zanieczyszczonych oraz 

podejmowanie działań w celu 

doprowadzenia środowiska do 

stanu właściwego 

 

 

W ramach monitoringu jakości gleb realizowane są dwa zadania: 

 ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo (przeprowadzana w 

cyklach 5-letnich przez UING Puławy, oraz w ramach badań 

prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno- Rolniczą), 

 identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie 

dopuszczalnych zawartości w glebie substancji poowodujących 
ryzyko. 

W latach objętych sprawozdaniem na terenie gminy nie zidentyfikowano 

terenów na których wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych zawartości w 

glebie substancji powodujących ryzyko.  

3 

Kontynuacja rekultywacji miejsc 

zanieczyszczonych i niekorzystnie 

przekształconych oraz likwidacja 

i zagospodarowanie nieczynnych 

hałd i składowisk odpadów 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym. 

4 
Prowadzenie rejestru terenów 

zagrożonych ruchami masowymi 

ziemi 

PIG 

Wg Państwowego Instytut Geologicznego na terenie gminy brak jest osuwisk 
oraz terenów zagrożonych ruchami masowym i ziemi.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

W poniższej tabeli zestawiono stan realizacji zadań z gospodarowania zasobami geologicznymi na 

terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań koordynowanych (tabela 

nr 26). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 

 

Główne działania w latach 2016-2017 miały realizować założone cele: 

 ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w złożach, z jednocześnie 

zapewnioną ochroną środowiska przyrodniczego i wodnego, 

 gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych, 

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

 kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji i 

naliczanie opłat podwyższonych w przypadku nielegalnej działalności 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 26 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY zakresie 

gospodarowania zasobami geologicznymi na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-

2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Ochrona i racjonalne 

gospodarowanie zasobami 

kopalin w złożach, z jednocześnie 

zapewnioną ochroną środowiska 

Wykonanie tych zadań spoczywa na: 

 Marszałku Województwa, 

 Staroście Powiatu Bolesławieckiego, 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

przyrodniczego i wodnego  PIG-u. 

Wykonanie tych zadań odbywa się w ramach działań bieżących ww. instytucji. 

2 
Gromadzenie, archiwizowanie i 

przetwarzanie danych geolog. 

3 

Kontrola stanu faktycznego w 

przypadku wydobywania kopalin 

bez wymaganej koncesji i 

naliczanie opłat podwyższonych 

w przypadku nielegalnej 

działalności 

4 
Rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych 

Wykonanie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych spoczywa na właścicielu 

złoża i powinno odbyć się zgodnie z wydaną decyzją o kierunkach rekultywacji. 

W okresie objętym sprawozdaniem brak jest danych dotyczących realizacji 

zadania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.6. Ochrona powietrza atmosferycznego 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań poprawiających jakość powietrza 

atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 27), koordynowanych (tabela nr 28). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego  

 

Główne działania w latach 2016 – 2017 miały realizować założone cele:  

 identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów odniesienia jakości powietrza 

atmosf., 

 realizacja postanowień Programu Ochrony Powietrza dla strefy, 

 prowadzenie monitorowania immisji zanieczyszczeń i jakości środowiska, w tym bieżąca 

jakości powietrza, 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zamieszkania zbiorowego, 

 modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, 

 modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu likwidacji powstawania 

emisji „u źródła” oraz zastosowanie instalacji ochronnych, 

 prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii, 

 wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do 

powietrza, 

 kontynuacja prowadzenia programów dofinansowań do wymiany urządzeń grzewczych na 

ekologiczne oraz montażu urządzeń wykorzystujących energie odnawialne, 

 promocja komunikacji zbiorowej, 

 zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony powietrza, w tym oszczędności 

energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości spalania odpadów w 

gosp. domowych 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  
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Tabela 27 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych 

na terenach zamieszkania 

zbiorowego 

W ramach realizacji zadania gmina w latach objętych sprawozdaniem 

przeprowadziła następujące działania: 

W roku 2016: 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych działka nr 484 z 

Kierżnie (koszt 34145,31 zł), 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych działka nr 633 z 

Milikowie (koszt 90480,41 zł), 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów ornych działka nr 134 z 

Zagajniku (koszt 46516,81 zł), 

 przebudowa chodników przy drodze powiatowej nr 2327D ul. 

Mickiewicza w Nowogrodźcu (koszt 49000,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej dz. nr 119 w Zabłociu (koszt 81325,50 zł), 

 przebudowa drogi gminnej dz. nr 550, 306/4 w Parzycach (koszt 

88056,34 zł), 

 przebudowa drogi gminnej ul. Jodłowa w Nowogrodźcu i Milikowie 

(koszt 381935,27 zł), 

 przebudowa drogi gminnej ul. Kamienna w Nowogrodźcu (koszt 

42489,35 zł) 

 przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa w Nowogrodźcu (koszt 

28935,87 zł), 

 przebudowa drogi gminnej działka nr 475, 477/1, 476 w Nowej Wsi 

(koszt 2500,00 zł). 

W roku 2017: 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kolejowa w 

Wykrotach (koszt 290766,98 zł), 

 przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- część dz. nr 19 w 

Zabłociu (koszt 232858,13 zł), 

 budowa i przebudowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 

357 przy ul. B. Chrobrego i ul. Słowackiego w Nowogrodźcu (koszt 

280,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej przy ul. Wrzosowej w Nowogrodźcu i 

Milikowie (koszt 114495,46 zł), 

 przebudowa drogi gminne w Gierałtowie działka nr 553 (koszt 

142000,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej w Godzieszowie działka nr 45/3 (koszt 

59607,91 zł), 

 przebudowa drogi gminnej w Zagajniku ul. Partyzantów (koszt 

99 916,00 zł), 

 przebudowa drogi gminnej we wsi Kierżno działka nr 485 (koszt 

53761,43 zł). 

2 

Modernizacja systemów 

grzewczych i eliminacja niskiej 

emisji zanieczyszczeń 

 

Kontynuacja prowadzenia 

programów dofinansowań do 

wymiany urządzeń grzewczych 

na ekologiczne oraz montażu 

urządzeń wykorzystujących 

energie odnawialne 

W ramach realizacji zadania gmina w latach objętych sprawozdaniem 

przeprowadziła następujące działania: 

W roku 2016: 

 modernizacja dachu na budynku komunalnym w Zebrzydowej 164 

(koszt 27000,00 zł), 

 modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w 

Nowogrodźcu- etap I (koszt 397982,00 zł), 

 zakup i montaż klimatyzacji w Sali komputerowej w Szkole 

Podstawowej w Nowogrodźcu (koszt 10947,00 zł), 

 demontaż oraz zakup i montaż pieca c.o. w budynku Gimnazjum w 

Wykrotach (koszt 26478,21 zł). 

W roku 2017: 

 modernizacja kotłowni i c o. w budynku w Milikowie nr 140 (koszt 

74520,00 zł), 

 modernizacja budynku OSP w Gierałtowie (koszt 56464,11 zł), 

 modernizacja Wiejskiego Domu Kultury oraz OSP w Czernej (koszt 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

493500,00 zł), 

 modernizacja pokrycia dachu na Szkole Podstawowej w 

Nowogrodźcu- etap I (koszt 371494,75 zł), 

 ocieplenie ściany frontowej budynku Szkoły Podstawowej w 

Nowogrodźcu (koszt 14025,67 zł), 

 termomodernizacja budynku SPZOZ oraz MGOPS w Nowogrodźcu 

(koszt 12115,50 zł). 

3 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych oraz 

popularyzujących odnawialne 

źródła energii 

W ramach działań bieżących gminy. 

4 Promocja komunikacji zbiorowej W ramach działań bieżących gminy. 

5 

Zwiększenie świadomości 

społeczeństwa w zakresie 

ochrony powietrza, w tym 

oszczędności energii i 

stosowania odnawialnych źródeł 

energii oraz szkodliwości 

spalania odpadów w gosp. 

domowych 

W ramach działań bieżących gminy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 28 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Identyfikacja obszarów 

występowania przekroczeń 

poziomów odniesienia jakości 

powietrza atmosferycznego 

WIOŚ 

Monitoring jakości powietrza na terenie gminy prowadzony jest w oparciu o 
szczegółowe programy monitoringu środowiska. 

W ramach realizacji zadania WIOŚ we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę 
poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa. 

W latach objętych sprawozdaniem na terenie gminy nie było punktów 
pomiarowych. 

2 

Prowadzenie monitorowania 

imisji zanieczyszczeń i jakości 

środowiska, w tym bieżąca 

jakości powietrza 

3 

Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń komunikacyjnych 

na terenach zamieszkania 

zbiorowego 

GDDKiA 

W ramach realizacji zadania GDDKiA wykonała następujące działania: 

W roku 2016: 

 remont nawierzchni DK94 w miejscowości Zebrzydowa od km 

26+000 do km 27+080 (koszt zadania 424100,42 zł) 

W roku 2017: 

 remont przepustu drogowego na DK94 w miejscowości Czerna w km 

23+850 (koszt zadania 20300,00 zł), 

 przełożenie nawierzchni chodników na DK94 w miejscowości 

Zebrzydowa od km 26+770 do km 27+082 (koszt zadania 

57500,00zł), 

 remont nawierzchni zatoki autobusowej na DK94 w miejscowości 

Parzyce, km 28+750 (koszt zadania 31500,00 zł) 

ZDP BOLESŁAWIEC 

W latach 2016-2017 w ramach realizacji zadania ZDP w Bolesławcu wykonał 

następujące działania: 

 przebudowa DP Nr 2273D Ocice- Gościszów na łącznej długości 

4135mb (koszt zadania 1704499,22 zł). Gmina Nowogrodziec jako 
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udzielająca pomocy  finansowej/współfinansująca zadanie  poniosła 

w roku  2016 wydatek w kwocie 98 992,55 zł, natomiast w roku 2017 

173 749,00 zł. 

 przebudowa DP Nr 2283D Gierałtów- Czerna o łącznej długości 

750mb (koszt zadania 290698,20 zł). Gmina Nowogrodziec jako 

udzielająca pomocy  finansowej/współfinansująca zadanie  poniosła 

wydatek w 50 % czyli w kwocie 150 000,00 zł. 
 przebudowa chodników droga 2330D ul. Kościelna o łącznej 

długości 76,5 mb (koszt zadania 18816,48 zł). 

DSDiK 

W ramach zadania DSDiK we Wrocławiu  przeprowadziła działania: 

 przebudowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 357 w Zebrzydowej 

od km 41+820 do km 43+540 (koszt zadania 503400,00 zł), 

 budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 

przy ul. B. Chrobrego oraz przy ul. J. Słowackiego w Nowogrodźcu 

(koszt zadania 115875,18,00 zł), zadanie realizowane w latach 2016 -

2018 Gmina Nowogrodziec jako udzielająca pomocy  

finansowej/współfinansująca zadanie  poniosła wydatek w 50 % czyli 

w kwocie 557937,59 zł. 

4 

Modernizacja i hermetyzacja 

procesów technologicznych w 

celu likwidacji powstawania 

emisji „u źródła” oraz 

zastosowanie instalacji 

ochronnych 

Wykonanie tych zadań leży w zakresie podmiotów gospodarczych 

występujących na terenie gminy. Brak jest danych dotyczących realizacji ww. 

zadań w okresie sprawozdawczym. 

5 

Wykonywanie obowiązkowych 

pomiarów w zakresie 

wprowadzania gazów i pyłów do 

powietrza 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.7. Ochrona wód. Gospodarka wodnościekowa. 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony wód i gospodarki 

wodnościekowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 29), koordynowanych (tabela nr 30). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Główne działania w latach 2016-2017 mają realizować założone cele: 

 ograniczenie zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych wprowadzanych do wód bez 

oczyszczenia, 

 dążenie do racjonalnego zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle i usługach, 

 kontynuacja działań związanych z realizacją inwestycji dot. systemów kanalizacyjnych z 

oczyszczalniami ścieków komunalnych, wskazanych w KPOŚK w ramach wyznaczonej 

aglomeracji, 

 prowadzenie monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 prowadzenie działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w 

odprowadzaniu ścieków przemysłowych, 

 likwidacja nieszczelnych, przydomowych zbiorników bezodpływowych. 
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W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony wód oraz 

gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

komunalnych i przemysłowych 

wprowadzanych do wód bez 

oczyszczenia 

Miasto i Gmina Nowogrodziec 

W ramach realizacji zadania w latach 2016- 2017 gmina wykonała następujące 

działania: 

W 2016 roku: 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku SP w Gościszowie 

(koszt 1144,00 zł), 

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i 

Kolejowej w Nowogrodźcu – etap I (koszt 48639,84 zł). 

W roku 2017: 

 przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy ul. A. Asnyka i 

Kolejowej w Nowogrodźcu – etap I (koszt 298274,59 zł). 

„Hydro- Tech” Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy) 

W ramach zadania w 2016 r. „Hydro- Tech” Sp. z o.o. wykonał następujące 

działania: 

 przekazał do eksploatacji rozbudowaną sieć kanalizacyjną o łącznej 

długości 0,16 km we wsiach Parzyce i Milików, 

 we wsiach Parzyce, Milików, Gościszów, Zebrzydowa do istniejących 

sieci kanalizacyjnych podłączono budynki mieszkalne. 

2 

Kontynuacja działań związanych 

z realizacją inwestycji dot. 

systemów kanalizacyjnych z 

oczyszczalniami ścieków 

komunalnych, wskazanych w 

KPOŚK w ramach wyznaczonej 

aglomeracji 

Rozbudowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej 

3 

Prowadzenie działań kontrolnych 

mających na celu 

przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków 

komunalnych do wód oraz 

przeciwdziałanie 

nieprawidłowościom w 

odprowadzaniu ścieków 

przemysłowych 

Działanie realizowane w ramach zadań ciągłych gminy 

4 
Rozbudowa i modernizacja sieci 

wodociągowej 

„Hydro- Tech” Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Gminy) 

W ramach zadania w 2016 r. „Hydro- Tech” Sp. z o.o.:  

 przekazał do eksploatacji rozbudowaną sieć wodociągową o łącznej 

długości 0,31 km we wsiach: Parzyce, Milików, Zabłocie, 

 podłączył do istniejących sieci budynki mieszkalne we wsiach: 

Zabłocie, Milików, Gierałtów, Kierżno, Nowa Wieś, Gościszów, 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 
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Tabela 30 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony wód oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 

2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Dążenie do racjonalnego zużycia 

wody w gospodarstwach 

domowych, przemyśle i usługach 

Zadanie realizowane przez podmioty gospodarcze i mieszkańców gminy. 

2 

Prowadzenie monitoringu 

jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych WIOŚ Wrocław 

Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemjnych na terenie gminy 
prowadzony jest w oparciu o szczegółowe programy monitoringu środowiska. 

W ramach realizacji zadania WIOŚ we Wrocławiu corocznie sporządza ocenę 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz stanu czystości wód 
podziemnych.  

 

Działania kontrolne prowadzone są w ramach działań bieżących. 

3 

Prowadzenie działań kontrolnych 

mających na celu 

przeciwdziałanie odprowadzaniu 

nieoczyszczonych ścieków 

komunalnych do wód oraz 

przeciwdziałanie 

nieprawidłowościom w 

odprowadzaniu ścieków 

przemysłowych 

4 
Likwidacja nieszczelnych, 

przydomowych zbiorników 

bezodpływowych 

Za realizację zadania odpowiadają indywidualnie właściciele nieruchomości. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego wspólnie ze Strażą Miejską prowadzą na 

bieżąco kontrole dotyczącą odprowadzania ścieków z terenu nieruchomości. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.8. Gospodarka odpadami 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY: 

Udoskonalenie wprowadzonego systemu gospodarki odpadami, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa 

 

Główne działania na lata 2016-2017 realizujące założone cele: 

 objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórka odpadów oraz odbieraniem odpadów 

komunalnych, 

 zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty odbierające odpady komunalne, 

 tworzenie i udział Gminy w strukturach ponadgminnych dla realizacji regionalnego systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, 

 prowadzenie działań edukacyjno- informacyjnych mających na celu podniesienie świadomości 

ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami, 

intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki odpadów pochodzących z sektora 

komunalnego na terenie Gminy, 

zbiórka odpadów remontowo- budowlanych pochodzących z sektora komunalnego, 

likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów,  

bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na obszarze 

gminy, 

realizacja zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 

2032, 

dofinansowanie właścicielom nieruchomości kosztów demontażu, odbioru, transportu i 

utylizacji wyrobów zawierających azbest, 

sporządzenie kwartalnego i rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 
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kontrolowanie i kierowanie przez Gminę całego strumienia odpadów do instalacji obecnie 

funkcjonujących lub planowanych w ramach Zachodniego RGOK, 

monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

 

Tabela 31 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie gospodarki odpadami 

na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Objęcie wszystkich mieszkańców 

selektywną zbiórka odpadów 

oraz odbieraniem odpadów 

komunalnych 

Zgodnie  z  danymi  zarejestrowanymi  w  ewidencji  ludności  Urzędu  

Miejskiego w Nowogrodźcu, na terenie Gminy na dzień 31.12.2017r. 

zameldowanych było 15 290 osób natomiast  liczba  ludności  wynikająca  ze  

złożonych  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za gospodarowanie  odpadami  

komunalnymi,  na  koniec  2017 r. wynosiła 12 618 mieszkańców. 

2 

Prowadzenie działań 

edukacyjno- informacyjnych 

mających na celu podniesienie 

świadomości ekologicznej z 

zakresu gospodarki odpadami 

Edukacja ekologiczna prowadzana jest na bieżąco przez Gminę w formie ulotek 

i informacji na stronie internetowej. 

W latach 2016-2017 Gmina Nowogrodziec prowadziła wśród mieszkańców  

działania informacyjno-edukacyjne dotyczące prawidłowości funkcjonowania 

gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z naciskiem na 

selektywną zbiórkę odpadów - działania te realizowane były 

poprzez: 

 zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach Gminy, 

 rozprowadzenie wśród mieszkańców broszur informacyjnych, 

 zajęcia dydaktyczne w placówkach oświatowych, 

 rozpowszechnianie informacji na festynach i imprezach 

okolicznościowych, 

 działania przedsiębiorcy, który wygrał przetarg na odbiór odpadów 

komunalnych.  
Ponadto zadania z zakresu edukacji ekologicznej w odniesieniu do wszystkich 

komponentów środowiskowych realizowane były przez placówki oświatowe z 

terenu Gminy Nowogrodziec - działania te wspierane były przez Gminę poprzez 

m.in.: 

- współorganizację i wspieranie akcji proekologicznych, w tym zapewnienie 

materiałów do sprawnego przeprowadzenia akcji (m.in. „Sprzątanie Świata”, 

„Dzień Ziemi”), 

- wprowadzenie nauczania racjonalnej gospodarki odpadami począwszy od 

pierwszych etapów edukacyjnych – np. prowadzenie Pracowni Przyrodniczej w 

Szkole Podstawowej w Wykrotach, 

- propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju. 

3 

Zwiększenie kontroli w zakresie 

wypełniania przez podmioty 

odbierające odpady komunalne 

Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) z terenu Gminy 

Nowogrodziec, wybranym na drodze przetargu, jest Zakład Gospodarki i Usług 

Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubaniu przy ul. Lwóweckiej 8 - umowę 
zawarto na okres od 01.07.2013 r. do 30.06.2017 r. 

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. selektywna zbiórka odpadów na 

terenie Gminy Nowogrodziec  zorganizowana  była  w  systemie  tzw.  

„donoszenia”  (dla  każdego  rodzaju zabudowy),  w  oparciu  o  podział  na  

frakcje  odpadów:  papier,  tworzywa  sztuczne, szkło, bioodpady, a także: 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

4 

Tworzenie i udział Gminy w 

strukturach ponadgminnych dla 

realizacji regionalnego systemu 

gospodarki odpadami 

komunalnymi 

przeterminowane leki, opakowania po lekach oraz termometry rtęciowe, 

odpady problemowe (cykliczne zbiórki w każdej miejscowości Gminy), odpady 

budowlane i remontowe pochodzące z sektora komunalnego (odbierane na 

zlecenie wytwórcy odpadów). Odpady  posortownicze - pozostałe  po  

wysegregowaniu  odpadów  zbieranych  selektywnie (m. in. surowców 

wtórnych) lub odpady zmieszane -gromadzone były przez mieszkańców na 

terenie własnych posesji. Na terenie w tym okresie znajdowało się 115 punktów 

segregacji odpadów komunalnych, w których gromadzone były następujące 

frakcje odpadów: papier, plastik, szkło, opakowania wielomateriałowe, metal 

oraz bioodpady.  

W  okresie  od 01.07.2017  r.  do  31.12.2017  r.  system  odbioru  odpadów  

komunalnych z nieruchomości  na  terenie  Gminy  Nowogrodziec uległ  

zmianie  i polegał na odbieraniu odpadów komunalnych bezpośrednio 

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zmieszanych lub zbieranych 

w sposób selektywny z podziałem na ww. frakcje. Gmina zapewnia również 

odbiór odpadów z Punktu Seletywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 

odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego w systemie akcyjnym według ustalonego 

harmonogramu. Od  1  lipca 2017 r.  na  terenie  Gminy  Nowogrodziec  

utworzono 16 punktów  segregacji odpadów  komunalnych,  w  których  

gromadzone  są  następujące  frakcje  odpadów:  papier, plastik, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, metal oraz bioodpady. Pojemniki rozstawione 
są w każdej miejscowości Gminy przy budynkach zamieszkania zbiorowego . 

W  2017  r.  do  użytku  zostały  oddane  dwa  punkty  do  selektywnej  zbiórki  

odpadów komunalnych  składające  się  z  półpodziemnych  pojemników  na  

szkło,  papier  oraz  metale i tworzywa sztuczne. Pojemniki zlokalizowane są 

przy ul. Adama Asnyka w Nowogrodźcu: jeden  punkt -naprzeciwko  boiska  

sportowego  „Orlik”,  a  drugi -naprzeciwko  garaży, w pobliżu skrzyżowania 
ul. Brzozowej i ul. A. Asnyka 

Ilość odpadów komunalnych zebrana w okresie sprawozdawczym na terenie 

gminy wynosiła 3589,79 Mg w 2016 r. i 3821,584 Mg w 2017 r. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku, 
wymagany poziom:  

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w latach 2016- 2017 wynosi odpowiednio 

18% i 20%. Poziom osiągnięty przez Gminę Nowogrodziec w 2016 r. 

osiągnął wartość na poziome 20,7%, zaś w 2017 r. 28,6%,. 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych w latach 2016- 2017 wynosi odpowienio 42% i 45%. 

W latach objętych sprawozdaniem omawiany powyżej wskaźnik 
osiągnął wartość na poziomie 100%. 

5 

Iintensyfikacja działań na rzecz 

selektywnej zbiórki odpadów 

pochodzących z sektora 

komunalnego na terenie Gminy 

6 
Zbiórka odpadów remontowo- 

budowlanych pochodzących z 

sektora komunalnego 

7 
Likwidacja „dzikich” wysypisk 

odpadów 

Likwidacja „dzikich“ wysypisk odpadów należy do działań bieżących gminy. W 

2016 r. na realizację zadania gmina wydała 2617,80 zł.  

8 

Realizacja zapisów zawartych w 

Programie Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009 – 2032 

W 2017 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwałą Nr XXXVIII/265/17 z dnia 

30.05.2017 r. uchwaliła regulamin usuwania wyrobów zawierających azbest z 

terenu Miasta i Gminy Nowogrodziec. Określa on zasady realizacji 

przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów 

powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z 
obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy. 

Ww. regulamin powstał w oparciu o „Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-
2032”  

W latach 2016-2017 unieszkodliwiano wyroby zawierające azbest z terenu 

Gminy i Miasta Nowogrodziec. Łącznie unieszkodliwiono 79,71 Mg odpadów 
zawierających azbest z 67 nieruchomości. 

W 2016 w ramach otrzymanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dofinansowania na realizację 

zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowych powstałych 

przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z obiektów 

budowlanych i wiat położonych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec” 

9 

Bieżąca aktualizacja danych 

dotyczących występowania 

wyrobów azbestowych na 

obszarze gminy 

10 

Dofinansowanie właścicielom 

nieruchomości kosztów 

demontażu, odbioru, transportu i 

utylizacji wyrobów 

zawierających azbest 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

zutylizowała 20,45 Mg odpadów zawierających azbest z 17 nieruchomości. 

W ramach zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy i Miasta Nowogrodziec” przy udziale WFOŚiGW we 

Wrocławiu z terenu gminu usunięto w 2017 r. 59,26 ton materiałów 
zawierających azbest z 50 nieruchomości (łączny koszt zadania 28 070,35 zł). 

11 

Sporządzenie rocznego 

sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 

ze zm.) gmina corocznie sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie. W okresie sprawozdawczym powstały dwa takie 

dokumenty – za rok 2016 i 2017r. 

12 

Kontrolowanie i kierowanie 

przez Gminę całego strumienia 

odpadów do instalacji obecnie 

funkcjonujących lub 

planowanych w ramach 

Zachodniego RGOK 

Zgodnie z podziałem określonym w WPGO Gmina Nowogrodziec należy do 

rejonu Zachodniego. Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy 

Nowogrodziec przetworzone zostały w instalacji do mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w Lubaniu. 

Instalacja ta, w pełni zabezpiecza potrzeby związane z przetwarzaniem 
zmieszanych odpadów komunalnych z terenu gminy. 

13 
Monitoring poeksploatacyjny 

składowiska odpadów 

Monitorowanie oraz rekultywacja składowiska odpadów należą do działań 

bieżących gminy. W latach 2016-2017 gmina wydała 28 000,00 zł na realizację 

zadania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 32 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH w zakresie gospodarki 

odpadami na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Prowadzenie działań 

edukacyjno- informacyjnych 

mających na celu podniesienie 

świadomości ekologicznej z 

zakresu gospodarki odpadami 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 

przez podmioty zajmujące się gospodarką odpadami na terenie gminy, 

2 

Sporządzenie kwartalnego 

sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

W latach 2016- 2017 na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec 

zarejestrowanych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych było 5 przedsiębiorstw: 

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą w 

Bolesławcu, 

 SIMEKO Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze, 

 Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w 

Lubaniu, 

 SUEZ ZACHÓD Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 

 Tonsmeier Zachód Sp. z o. o. z siedzibą w Kiełczu. 

Przedsiębiorstwa te przekazywały okresowe sprawozdania z realizacji 

wykonanych na terenie gminy zadań. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 
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5.9. Oddziaływanie hałasu 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony przed hałasem na terenie 

Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań własnych (tabela nr 33), 

koordynowanych (tabela nr 34). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Dokonanie oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 

zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe 

 

Główne działania w latach 2016-2017 realizujące założone cele: 

 systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych, celem określenia stanu 

środowiska akustycznego, 

 działania zmierzające do ograniczenia wpływu hałasu przemysłowego, 

 modernizacja nawierzchni dróg, 

 usprawnianie organizacji ruchu drogowego, 

 przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym, 

 tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymogami obowiązujących 

przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska, 

 budowa ścieżek rowerowych. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

 

 

 

Tabela 33 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony przed hałasem 

na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 Modernizacja nawierzchni dróg 

Realizacja ww. zadań została uwzględniona w opisie zadań z zakresu ochrony 

powierza atmosferycznego. 
2 

Usprawnianie organizacji ruchu 

drogowego 

3 Budowa ścieżek rowerowych 

4 
Przestrzeganie zasad strefowania 

w planowaniu przestrzennym 

W latach objętym sprawozdaniem na terenie gminy uchwalono i  wprowadzono 

zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Gierałtów oraz Godzieszów, a także uchwalono Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Nowogrodziec, w których uwzględniono zasady strefowania. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 34 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony przed hałasem hałasu na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Systematyczne wykonywanie 

podstawowych badań 

pomiarowych, celem określenia 

stanu środowiska akustycznego 

WIOŚ 

WIOŚ we Wrocławiu prowadzi badania poziomu hałasu w oparciu o 

szczegółowy program monitoringu środowiska oraz dokonuje corocznej oceny 
poziomów hałasu 

Obowiązek wykonania map akustycznych ciąży na Staroście Powiatu 

Bolesławieckiego oraz zarządcach dróg. W latach 2016- 2017 brak jest danych 
dotyczących realizcji zadania.  

2 
Działania zmierzające do 

ograniczenia wpływu hałasu 

przemysłowego 

Podmioty gospodarcze 

Brak jest danych dotyczących realizacji ww. zadań w okresie sprawozdawczym. 

3 

Tworzenie obszarów 

ograniczonego użytkowania 

zgodnie z wymogami 

obowiązujących przepisów 

prawnych w zakresie ochrony 

środowiska 

Sejmik Województwa 

Rada Powiatu Bolesławieckiego 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.10. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 35), koordynowanych (tabela nr 36). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Ochrona mieszkańców Miasta i Gminy Nowogrodziec przed szkodliwym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

 

Główne działania w latach 2016-2017 realizujące założone cele: 

 opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego u uwzględnieniem 

zapisów dotyczących ochrony przed promieniowaniem, 

 prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie przestrzegania 

obowiązujących przepisów dotyczących promieniowania elektromagnetycznego, 

 monitorowanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych na terenie miasta, 

 tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami przepisów prawa w 

zakresie ochrony środowiska. 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 35 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Opracowanie miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego u 

uwzględnieniem zapisów 

dotyczących ochrony przed 

promieniowaniem 

W latach 2016- 2017 na terenie gminy uchwalono i  wprowadzono zmiany w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Gierałtów oraz Godzieszów, a także uchwalono Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nowogrodziec, w 
których uwzględniono zapisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 36 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w 

latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Monitorowanie i ocena poziomu 

pól elektromagnetycznych na 

terenie miasta 

WIOŚ 

WIOŚ we Wrocławiu prowadzi monitoring i dokonuje oceny poziomu pól 

elektromagnetycznych w oparciu o szczegółowy program monitoringu 
środowiska. 

W 2016 r. na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec nie było zlokalizowanych 

punktów pomiarowo- kontrolnych do badania poziomu pól 

elektromagnetycznych. 

 

2 

Prowadzenie kontroli przez 

organy i inspekcje ochrony 

środowiska w zakresie 

przestrzegania obowiązujących 

przepisów dotyczących 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

3 

Tworzenie obszarów 

ograniczonego użytkowania 

zgodnie z wymaganiami 

przepisów prawa w zakresie 

ochrony środowiska 

Sejmik Województwa 

Rada Powiatu Bolesławieckiego 

Brak jest danych dotyczących realizacji zadania w okresie sprawozdawczym 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.11. Zapobieganie poważnym awariom 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań z zakresu zapobiegania powstaniu poważnych 

awarii i zdarzeń nadzwyczajnych na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w 

zakresie zadań własnych (tabela nr 37) i zadań koordynowanych (tabela nr 38). 

 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi 

instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej awarii 

 

Główne działania w latach 2016-2017 realizujące założone cele: 

 opracowanie planu operacyjno- ratowniczego na wypadek zaistnienia poważnej awarii 

 prowadzenie rejestru oraz monitoringu potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem 

spełniania przez nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji, 

 opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom, 

 utrzymywanie w gotowości służb ratowniczych na wypadek zaistnienia poważnej awarii, 

 prowadzenie akcji informacyjno- edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej zasad 

postepowania w razie wystąpienia poważnej awarii 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  

 

Tabela 37 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie poważnych awarii na 

terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 
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L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Prowadzenie akcji informacyjno- 

edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa 

dotyczącej zasad postepowania w 

razie wystąpienia poważnej awarii 

W ramach działań bieżących gminy. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 38 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH w zakresie poważnych 

awarii na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Opracowanie planu operacyjno- 

ratowniczego na wypadek 

zaistnienia poważnej awarii 

Straż Pożarna 

Realizacja ww. zadań należy do działań bieżących straży pożarnej. 

 

Gmina i Miasto Nowogrodziec 

W ramach realizacji zadania w latach 2016- 2017gmina wykonala 
następujące działania: 

 w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 

rozbudowano system łączności Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Bolesławcu (koszt 13000,00 zł), 

 zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Nowogrodziec 

Osiedle (koszt 6300,50 zł), 

 zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gierałtowie (koszt 
99900,00 zł). 

2 
Opracowanie programu 

zapobiegania poważnym awariom 

3 

Utrzymywanie w gotowości służb 

ratowniczych na wypadek 

zaistnienia poważnej awarii 

4 

Prowadzenie akcji informacyjno- 

edukacyjnej dla ogółu 

społeczeństwa dotyczącej zasad 

postepowania w razie wystąpienia 

poważnej awarii 

5 

Prowadzenie rejestru oraz 

monitoringu potencjalnych 

sprawców poważnych awarii pod 

kątem spełniania przez nich 

wymogów bezpieczeństwa i 

prewencji 

WIOŚ 

W ramach działań bieżących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

5.12. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

W poniższych tabelach zestawiono stan realizacji zadań związanych z wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 w zakresie zadań 

własnych (tabela nr 39), koordynowanych (tabela nr 40). 

 

CEL DŁUGOTERMINOWY DO ROKU 2021  

Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 

Główne działania w latach 2016-2017 realizujące założone cele: 

 prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii 

 wspieranie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do wytwarzania energii 

odnawialnej 

 

W wyniku realizacji ww. określonych celów zapisanych w Programie Ochrony Środowiska 

zrealizowano zadania wymienione w tabeli poniżej.  
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Tabela 39 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ WŁASNYCH w zakresie wykorzystania energii 

odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych oraz 

popularyzujących odnawialne 

źródła energii W ramach działań bieżących gminy. 

2 

Wspieranie projektów w zakresie 

budowy urządzeń i instalacji do 

wytwarzania energii odnawialnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

Tabela 40 Stan realizacji kierunków działań i ZADAŃ KOORDYNOWANYCH GMINY w zakresie 

wykorzystania energii odnawialnej na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec w latach 2016-2017 

L.p. Zadania planowane do realizacji Stan realizacji zadań na dzień 31.12.2017 

1 
Wspieranie projektów w zakresie 

budowy urządzeń i instalacji do 

wytwarzania energii odnawialnej 

WFOŚiGW 

 NFOŚiGW 

W ramach działań bieżących 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu oraz instytucji działających w 

zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta i Gminy Nowogrodziec, 2018 

 

6. Ocena stopnia realizacji Programu ochrony środowiska dla 

Gminy Nowogrodziec według wskaźników za lata 2014-2017 

Na potrzeby monitoringu stanu realizacji „Programu…” została opracowana propozycja wskaźników 

służących do monitoringu postępu prac realizacji programu. Wskaźniki te wybiórczo, ale wskazują na 

tendencję zmian, jakie następują w cyklach dwuletnich na obszarze Gminy Nowogrodziec. 

Na potrzeby niniejszego opracowania, w poniższej tabeli opracowano zestaw wskaźników 

umożliwiających zarówno monitoring jak i określenie kierunków zmian wskaźników. 

W kolumnach umieszczono wartości wskaźników z okresu realizacji POŚ, a następnie porównano je 

ze stanem z 2010 roku i stanem aktualnym.  

 

Tabela 41 Wskaźniki efektywności Programu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 
Stan na dzień 
31.12.2010 

Stan na dzień 
31.12.2015 

Stan na dzień 
31.12.2017 

Wzrost/spadek/ 
bez zmian 

1. długość sieci wodociągowej km 166,2 172,7 173,0 ↑ 

2. 

połączenia sieci wodociągowej 

prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

sztuk 3288 3522 3601 ↑ 

3. 
ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
osoba 12040 14901 14935* ↑ 

4. 
ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
% 79,1 97,5 97,5 ↑ 

5. woda dostarczona gospodarstwom dam3 0,8 0,9 0,8* - 
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L.p. Wskaźnik Jednostka 
Stan na dzień 
31.12.2010 

Stan na dzień 
31.12.2015 

Stan na dzień 
31.12.2017 

Wzrost/spadek/ 
bez zmian 

domowym 

6. długość sieci kanalizacyjnej km 3,3 91,3 100,7 ↑ 

7. 

połączenia sieci kanalizacyjnej 
prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 100 1486 1528 ↑ 

8. ścieki odprowadzone dam3 60 115 116 ↑ 

9. 
ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
osoba 2224 6898 6940* ↑ 

10. 
ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
% 14,6 45,1 45,3 ↑ 

11. długość sieci gazowej rozdzielczej km 21,952 22,511 22,677* ↑ 

12. 
czynne połączenia sieci gazowej do 

budynków mieszkalnych 
sztuk b.d. 254 263* ↑ 

13. odbiorcy gazu z sieci gosp. domowe 405 471 494* ↑ 

14. 
ludność korzystająca z sieci 

gazowej 
osoba 1327 1506 1565* 

↑ 

15. 
odbiorcy gazu ogrzewający 

mieszkania gazem 
gosp. domowe 139 38 53* ↓ 

16. zużycie gazu z sieci tys. m3 236,5 253,4 275,1* ↑ 

17. 
odbiorcy energii elektrycznej na 

niskim napięciu 
szt. 1368 1504 1520 ↑ 

18. 
zużycie energii elektrycznej na 

niskim napięciu 
MWh 2898 2950 2887 ↓ 

19. 

zmieszane odpady komunalne 

zebrane w ciągu roku z 

gospodarstw domowych 

Mg/r 1994,31 2858,20 2981,72* ↑ 

20. 
odpady z gospodarstw domowych 

przypadające na 1 mieszkańca 
kg 115,4 169,5 176,0 ↑ 

21. 
obszary chronione                     

(bez Natura2000) 
ha 3,2 3,24 3,24 ↑ 

22. pomniki przyrody szt. 12 13 14 ↑ 

23. lesistość gminny % 26,1 26,5 26,5 ↑ 
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* - brak danych z roku 2017, na potrzeby opracowania przyjęto dane z roku 2016, GUS 

Źródło: opracowano na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 2018 oraz danych Urzędu Miejskiego w 

Nowogrodźcu 

 

Zaletą proponowanych, zapisanych w tabeli powyżej, wskaźników jest dostępność danych do ich 

oceny, możliwość dokonywania porównań z latami ubiegłymi (od roku 1995) oraz z innymi gminami i 

województwem. 

Analizując zmiany wskaźników można zauważyć znaczny postęp w rozwoju infrastruktury 

technicznej gospodarki wodno – ściekowej, co przekłada się na efektywność w zakresie ochrony wód 

powierzchniowych i podziemnych. Zwiększyła się długość sieci wodociągowej (w okresie 

sprawozdawczym 2014 – 2017 wybudowano około 1,4 km sieci wodociągowej) oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej około 79,6 km. Na chwilę stopień zwodociągowania gminy wynosi 97,5%, zaś 

skanalizowania 45,3%. 

Znaczący udział inwestycji stanowią remonty i modernizacje dróg gminnych w latach 2014 – 2017 

około 31 odcinków dróg.  

Stan infrastruktury służącej ochronie środowiska ulegał w ostatnich latach dynamicznemu rozwojowi, 

a presja wywierana na środowisko przez poszczególne działy gospodarki w wielu przypadkach uległa 

zmniejszeniu. Szczególnie wysoki postęp odnotowano w rozwoju gospodarki wodno – ściekowej, co 

służy ochronie zasobów wód i ich jakości oraz w zakresie ochrony powietrza, co wpływa na 

zmniejszenie niskiej emisji pochodzącej ze spalania niskiej jakości paliw oraz emisji liniowej 

pochodzącej z niskich parametrów dróg gminnych i powiatowych. 
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7. Podsumowanie 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec stanowi podstawowe narzędzie 

prowadzenia polityki ekologicznej w całej gminie. Realizacja zadań w latach 2014-2017, zawartych  

w poszczególnych obszarach tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów  

i priorytetowych kierunków działań Programu ochrony środowiska, zgodnych z polityką ekologiczną 

Powiatu Bolesławieckiego i Województwa Dolnośląskiego, a tym samym gwarantuje zrównoważony 

rozwój gminy obecnie jak i w perspektywie wieloletniej. 

Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska jest sporządzony po raz trzeci i obejmuje 

lata 2014-2017. 

Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych priorytetach 

w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie gminy Nowogrodziec oraz w kontekście 

konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych przyjętych przez miasto, a także podmioty 

gospodarcze. Stan środowiska na terenie Gminy nie uległ pogorszeniu. We własnym zakresie Gmina 

Nowogrodziec sukcesywnie realizuje zadania, kładąc szczególny nacisk na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej, modernizację dróg i remonty chodników a także ochronę powietrza atmosferycznego 

poprzez termomodernizację obiektów dydaktycznych i użyteczności publicznej, wymianę 

nieekologicznych źródeł ciepła oraz usprawnianie zbiórki odpadów (m.in. azbest). Działania te w 

połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej mierze przyczyniają się do 

poprawy, jakości środowiska na obszarze gminy Nowogrodziec. 

Oceniając dotychczasowy stan realizacji zadań zapisanych w harmonogramach „Programu…” 

jednoznacznie można stwierdzić, że zadania na bieżąco są realizowane, czego dowodem są wskaźniki 

efektywności oraz ilość wydatkowanych środków finansowanych na realizację zadań własnych.  

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Są zadania na realizację 

których wydatkowano wiele większe środki niż te planowane, ponieważ udało się pozyskać źródło 

finansowania, są również takie zadanie, których realizacja jest planowana na lata następne ze względu 

na niedostateczne środki finansowe. Gmina pozyskuje dofinansowania na realizację zadań ze środków 

zewnętrznych zarówno krajowych i zagranicznych w celu realizacji zadań kosztownych, ponieważ są 

ograniczone możliwości sfinansowania ich ze środków budżetu własnego. 

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

Łukasz Konrad Izydorczyk 
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