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1. WSTĘP

1.1. Cel i zakres Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy
Nowogrodziec, podstawa prawna opracowania
Opracowany  Program  Ochrony  Środowiska  stanowi  podstawowe  narzędzie  prowadzenia
polityki  ekologicznej  w Gminie.  Obowiązek ten  został  nałożony na organy wykonawcze
wszystkich szczebli administracji publicznej (województwa, powiatu i gminy) przez ustawę
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62,
poz. 627). 

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania odnoszące
się do aspektów środowiskowych. Realizacja Programu ma doprowadzić do poprawy stanu
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne
mechanizmy  chroniące  środowisko  przed  degradacją,  a  także  stworzyć  warunki  dla
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa, nie ograniczając jednocześnie
rozwoju gospodarczego i nie powodując znacznych napięć społecznych.

Pod względem prawnym „Program…” nie jest aktem prawa miejscowego,  o którym mówi
art.  87  ust.2  Konstytucji  RP.  Oznacza  to,  że  pomimo,  iż  zostaje  on  przyjęty  przez  Radę
Powieatu w drodze uchwały, to nie posiada on charakteru takiego jak np. miejscowy plan
zagospodarowania  przestrzennego  czy  wynikający  z  art.  84  ustawy  prawo  ochrony
środowiska  tzw.  program  naprawczy.  Dlatego  też  „Program…”  ma  jedynie  charakter
kierunkowy, a opisane w nim działania stanowią swoistą wytyczną pokazującą możliwości
inwestycyjne Powiatu i Gminy w tym zakresie w ciągu czterech lat. Tym samym zawarte w
nim zapisy nie mają charakteru obligatoryjnego, nie wynikają z nich żadne konsekwencje
prawno  –  administracyjne  dla  Gminy  oraz  nie  wywołują  one  bezpośrednich  skutków
prawnych  wobec  podmiotów  zewnętrznych.  Istotnym  skutkiem  „Programu…”  jest
możliwość  ubiegania  się  o  dofinansowanie  ze  źródeł  zewnętrznych  na  zadania  w  nim
przedstawione.  M.in.  ustawa  prawo  ochrony  środowiska  i  ustawa  o  odpadach  mówią
wprost,  że środki funduszy ochrony środowiska wszystkich szczebli  są przeznaczone na
realizację  zadań  wynikających  z  programów  ochrony  środowiska.  Oznacza  to,  że
inwestycje,  które  nie  zostały  wpisane  do  „Programu…”  nie  powinny  uzyskiwać  z  tych
źródeł dofinansowania.  Zasada ta odnosi  się  w jeszcze większym stopniu do możliwości
dofinansowania z funduszy strukturalnych i funduszu spójności. Praktycznie brak zapisu,
co do realizacji określonej inwestycji zamyka drogę do tych źródeł.

1.2. Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania Programu...
Treść Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, którymi są:

1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku.  Definiuje ono ogólne wymagania
w odniesieniu  do  programów  ochrony  środowiska  opracowywanych  dla  potrzeb
województw,  powiatów  i  gmin.  Zgodnie  z  ustawą  (Art.14),  program  ochrony
środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: 

- cele ekologiczne, 
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- priorytety ekologiczne, 
- rodzaj  i  harmonogram  działań  proekologicznych,  środki  niezbędne  do

osiągnięcia  celów,  w  tym  mechanizmy  prawno-ekonomiczne  i  środki
finansowe.

2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 – 2010”. Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:

-  cele średniookresowe do 2010 roku
-  zadania na lata 2003 – 2006
-  monitoring realizacji Programu 
-  nakłady finansowe na jego wdrożenie. 
Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych:
- cele i zadania o charakterze systemowym
- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów

przyrody
- zrównoważone wykorzystanie surowców
- jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne

3. Wytyczne  do  sporządzania  programów  ochrony  środowiska  na  szczeblu  regionalnym
i lokalnym,  które  podają  sposób  i  zakres  uwzględniania  polityki  ekologicznej
państwa  w programach  ochrony  środowiska  oraz  wskazówki,  co  do  zawartości
programów. W gminnym programie powinny być uwzględnione:

- zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w
całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,

- zadania  koordynowane,  tzn.  finansowane  ze  środków  przedsiębiorstw
oraz  ze  środków  zewnętrznych,  będących  w  dyspozycji  organów  i
instytucji  szczebla  powiatowego,  wojewódzkiego  i  centralnego,  bądź
instytucji  działających  na  terenie  gminy,  ale  podległych  bezpośrednio
organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym

Dodatkowo w  Wytycznych  …  podkreśla  się,  że  struktura  wojewódzkich,  powiatowych  i
gminnych Programów powinna nawiązywać do struktury  Polityki  ekologicznej  państwa …  .
Niniejszy  Program  Ochrony  Środowiska  zgodnie  z  tymi  zaleceniami  zachowuje  taki  układ
strukturalny, tzn zawiera m.inn. rozdziały:

• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody
• jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne
• zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii
• zagadnienia systemowe
• aspekty finansowe

Program  ochrony  środowiska dla  Miasta  i  Gminy  Nowogrodziec  pozostaje  w  ścisłej  relacji  z
Programem  zrównoważonego  rozwoju  i  ochrony  środowiska  województwa  dolnośląskiego oraz
Strategią  rozwoju  Powiatu  Bolesławieckiego  i Strategią  rozwoju  Gminy  Nowogrodziec.  Z
dokumentów  tych  wynikają  główne  kierunki  rozwoju  społeczno-gospodarczego
omawianego obszaru i związane z nimi kierunki presji na środowisko. 

W proces opracowywania, wdrażania, monitorowania i ocenę realizacji programu, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w ustawie Prawo ochrony środowiska i Wytycznych do sporządzania
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programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i  lokalnym,  duży nacisk położono na
udział  oraz  włączenie  społeczności  lokalnych.  Stąd  w początkowych  etapach  prac  nad
Programem  zwrócono  szczególną  uwagę  na  wymianę  informacji  i konsultacje  pomiędzy
administracją  samorządową  szczebla  gminnego  i powiatowego  oraz  instytucjami  i
przedsiębiorstwami działającymi na terenie Gminy.

Jako podstawę niniejszego  Programu przyjęto zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i
zadania ujęte  w dokumencie  II  Polityka Ekologiczna Państwa,  Programie  wykonawczym do II
PEP na lata 2002 - 2010 ustawy Prawo ochrony środowiska, Polityce ekologicznej państwa na lata
2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010. 
Podstawowe  cele  i  kierunki  działań  zostały  opracowane  zgodnie  z  wojewódzkim  i
powiatowym Programem ochrony środowiska.

1.3. Założenia wyjściowe Programu...
Jako  założenia  wyjściowe  do  Programu  ochrony  środowiska  Gminy  Nowogrodziec przyjęto
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych,
programów  wyższego  rzędu  oraz  dokumentów  planistycznych  uwzględniających
problematykę  ochrony  środowiska.  Niezbędne  było  również  uwzględnienie  zamierzeń
rozwojowych  Gminy,  zarówno  w  zakresie  gospodarczym  i  przestrzennym,  jak  i
społecznym. Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w Gminie
były  podstawą  do  zdefiniowania  priorytetów  i  celów  w zakresie  ochrony  środowiska  i
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych.

1.3.2. Uwarunkowania zewnętrzne
Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujęte w Programie wykonawczym do II
Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 - 2010 oraz w  Polityce ekologicznej państwa na lata
2003- 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 - 2010, zostały przyjęte jako podstawa
niniejszego  Programu.  Nadrzędną zasadą przedstawioną w Polityce  ekologicznej  państwa
jest zasada zrównoważonego rozwoju. Rozwój zrównoważony jest definiowany jako zbiór
celów społecznie nadrzędnych, wśród których wymienia się najczęściej:
- dobrobyt materialny i społeczny,
- sprawiedliwość,
- bezpieczeństwo.
Ich wspólnym mianownikiem jest  lepsze zaspokojenie fizycznych i psychicznych potrzeb
człowieka poprzez prawidłowe umiejscowienie jego stosunku do środowiska, a zwłaszcza
poprzez utrzymanie funkcji ekologicznych środowiska przyrodniczego. 
Rozwój  zrównoważony  oznacza  więc  taką  filozofię  rozwoju  globalnego,  regionalnego  i
lokalnego, która przeciwstawia się ekspansji opartej wyłącznie o wzrost gospodarczy.
W Polityce ekologicznej państwa jako zasady szczegółowe przyjęto:
• Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

-  zapobieganie  powstawaniu  zanieczyszczeń  poprzez  stosowanie  najlepszych
dostępnych technik (BAT),

- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i
surowców  ze  ścieków  i  odpadów  oraz  gospodarcze  wykorzystanie  odpadów
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zamiast ich składowania, 54
-  zintegrowane  podejście  do  ograniczania  i  likwidacji  zanieczyszczeń  i  zagrożeń

zgodnie  z  zaleceniami  Dyrektywy  Rady  96/61/WE  w  sprawie  zintegrowanego
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC),

-  wprowadzanie  pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji  i
usługami,  zgodnie  z  ogólnoświatowymi  i  europejskimi  wymogami  w  tym
zakresie,  wyrażonymi  m.in.  w  standardach  ISO  14000  i  EMAS,  programach
czystszej produkcji, Responsible Care, itp.

• Zasadę  "zanieczyszczający  płaci”  odnoszącą  się  do  odpowiedzialności  za  skutki
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny
wszystkie  jednostki  użytkujące środowisko a więc  także  konsumenci,  zwłaszcza,  gdy
mają możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych.

• Zasadę  integracji  polityki  ekologicznej  z  politykami  sektorowymi  oznaczająca
uwzględnienie  w  politykach  sektorowych  celów  ekologicznych  na  równi  z  celami
gospodarczymi i społecznymi.

• Zasadę  regionalizacji,  oznaczającą  m.in.  skoordynowanie  polityki  regionalnej  z
regionalnymi  ekosystemami  w Europie  (np.  doliny  rzeczne  i  obszary  wodno-błotne,
szczególnie w strefach przygranicznych).

• Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i
• uprawnień  decyzyjnych  dotyczących  ochrony  środowiska  na  właściwy  szczebel

regionalny  lub  lokalny  tak,  aby  był  on  rozwiązywany  na  najniższym  szczeblu,  na
którym może zostać skutecznie i efektywnie rozwiązany.

• Zasadę  skuteczności  ekologicznej  i  efektywności  ekonomicznej  odnoszącą  się  do
wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska, a oznaczającą
potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 

W Polityce  ekologicznej  państwa przedstawione  zostały  także  cele  ogólne  o  charakterze
strategicznym  i  realizacyjnym,  w  różnych  horyzontach  czasowych.  Jako  oddzielne
zagadnienie  omówiona  zostało  zagadnienie  włączania  aspektów ochrony środowiska  do
polityk  sektorowych  takich  jak:  przemysł  i  energetyka,  transport,  rolnictwo,  leśnictwo,
budownictwo  i  gospodarka  komunalna,  zagospodarowanie  przestrzenne,  turystyka,
ochrona zdrowia, handel i działalność obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i
działania,  jakie  należy podjąć w ramach programów sektorowych,  jako konieczny udział
sektorów w realizacji zrównoważonego rowoju.
Cele ekologiczne zostały ujęte w czterech blokach tematycznych, są to:

• cele i zadania o charakterze systemowym (przyszłościowy rozwój gospodarczospołeczny
miasta  w  kontekście  ochrony  środowiska,  w  tym  systemy  zarządzania
środowiskowego  i  włączanie  aspektów  ekologicznych  do  polityk  sektorowych,
edukacja  ekologiczna  i  udział  społeczeństwa  w  sprawach  ochrony  środowiska,
współpraca ponadlokalna). 

• ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  i  racjonalne  użytkowanie  zasobów  przyrody  (m.in.:
ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona lasów, ochrona powierzchni ziemi), 

• zrównoważone  wykorzystanie  surowców,  materiałów,  wody  i  energii:  wykorzystanie
energii odnawialnej, kształtowanie stosunków wodnych, 

• jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne:  jakość wód, w tym gospodarka wodno-
ściekowa,  gospodarowanie  odpadami  (w  oparciu  o  plan  gospodarki  odpadami),
jakość powietrza atmosferycznego, oddziaływanie hałasu, pola elektromagnetyczne,
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awarie przemysłowe. 
Z wymienionych w Polityce ekologicznej państwa celów i działań szczegółowych wybrano
zagadnienia szczególnie  istotne z punktu widzenia problemów występujących w Gminie
Nowogrodziec. Są to:
• zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 roku,
• promowanie  najlepszych  technik  (BAT)  w  celu  zmniejszenia  materiałochłonności  i

odpadowości produkcji,
• ograniczenie zużycia energii o 25% do roku 2010, a do roku 2025 o 50% w stosunku do

roku 2000,
• intensyfikacja  rozwoju energetyki  odnawialnej,  do roku 2010 co najmniej  podwojenie

wykorzystania  tej  energii  w  stosunku  do  roku  2000  w  celu  zmniejszenia
energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,

• łączenie racjonalności ekonomicznej i ekologicznej w wykorzystaniu zasobów gleb,
• maksymalne  zagospodarowanie  nieużytków  poprzemysłowych  i  zamkniętych  już

składowisk odpadów przemysłowych i  rekultywacja  tzw. starych  składowisk w celu
ochrony gleb i powierzchni ziemi,

• gospodarowanie  odpadami  -  wzrost  odzysku  surowców,  opakowań,  recyklingu
materiałów  z  opakowań,  do  roku  2010  wtórne  wykorzystywanie  co  najmniej  50%
papieru i szkła,

• zapobieganie zanieczyszczeniu słodkich wód powierzchniowych i podziemnych,
• przywracanie  wodom  podziemnym  i  powierzchniowym  właściwego  stanu

ekologicznego (zapewnienie źródeł poboru wody do picia),
• zmniejszenie narażenia mieszkańców na zanieczyszczenie powietrza i hałas,
• zmniejszenie intensywności degradacji powierzchni ziemi,
• poprawa estetyki otoczenia,
• przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń powietrza,
• eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska z tytułu
• nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a także doskonalenie istniejącego
• systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk żywiołowych,
• zwiększenie skali rekultywacji i renaturalizacji obszarów zdegradowanych, ochrona
• gatunków dzikiej flory i fauny, ochrona najbardziej zagrożonych ekosystemów oraz
• gatunków i ich siedlisk przez tworzenie i powiększanie sieci obszarów chronionych,

Program Ochrony Środowiska województwa dolnośląskiego
Województwo Dolnośląskie posiada opracowany Program zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska województwa dolnośląskiego”. Został on opracowany w 2002 roku i zatwierdzony
uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIV/842/2002.  Program ten dostępny
jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego –  www.umwd.pl i z tego powodu
nie  będzie  tu  cytowany.  W  Programie  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Nowogrodziec ujęte
zostaną  cele  określone  w  Programie  Wojewódzkim  w  odniesieniu  do  postawionych
wymagań. Celami strategicznymi dla województwa dolnośląskiego były:
• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego osiągana przez:

− Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych
− Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł niskiej emisji
− Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych
− Wzmocnienie  współpracy  międzynarodowej  w  dziedzinie  minimalizowania
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zanieczyszczeń transgranicznych
• Zmniejszenie uciążliwości hałasu osiągane przez:

− Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego
− Zmniejszenie uciążliwości hałasu przemysłowego

• Przywrócenie  wysokiej  jakości  wód  powierzchniowych,  podziemnych  i  ich  ochrona
osiągane przez:

− Uporządkowanie  gospodarki  wodno-ściekowej  (w  szczególności  na  terenach
wiejskich)

− Zmniejszenie zużycia wody
− Ograniczenie  zanieczyszczenia  spowodowanego  niekontrolowanymi  spływami

powierzchniowymi
− Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
− Zwiększenie małej retencji
− Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych
− Ochrona zasobów wód podziemnych

• Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko osiągane przez:
− Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi
− Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi

• Podniesienie jakości gleb osiągane przez:
− Ograniczenie procesu degradacji gleb
− Rekultywacja gleb zdegradowanych
• Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie osiągane przez:

− Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania surowców
mineralnych

− Zabezpieczenie złóż perspektywicznych i prognostycznych
• Ochrona i wzrost różnorodności przyrodniczej osiągana przez:

− Określenie zasobów przyrodniczych w województwie
− Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
− Podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
− Powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie im kompleksowej ochrony
− Rozwój terenów zieleni w miastach i na terenach wiejskich

• Ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska osiągane przez:
− Poprawa  bezpieczeństwa  ekologicznego  związanego  z  działalnością  produkcyjną

przedsiębiorców
− Zapewnienie bezpieczeństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów

niebezpiecznych
• Podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie

− Rozwój edukacji ekologicznej
• Otwarta i dwustronna komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w

ochronę środowiska
− Rozwój komunikacji społecznej

• Uzyskanie pełnej informacji o stanie środowiska
− Dalszy rozwój monitoringu wszystkich elementów środowiska zgodnie z wymogami

prawa polskiego i przepisami Unii Europejskiej
Analiza powyższych zapisów określających cele strategiczne dla województwa
dolnośląskiego  określiła  konieczność  ujęcia  powyższych  celów  w  Programie  Ochrony
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Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec.

1.3.3.  Uwarunkowania  wynikające  ze Strategii  rozwoju  Powiatu  Bolesławieckiego  i
Strategii rozwoju gminy Nowogrodziec

Strategia rozwoju gminy Nowogrodziec  jest dokumentem będącym podstawą programowania
rozwoju  Gminy.  Gminne  programy,  w  tym  program  ochrony  środowiska,  są  realizacją
strategii rozwoju. 

Przy  opracowywaniu  Programu  Ochrony  Środowiska wykorzystano  propozycje  zawarte  w
Strategii  rozwoju  gminy  Nowogrodziec.  Jako  podstawę przyjęto  określoną  w  Strategii  wizję
(fragmenty):
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Gmina Nowogrodziec, dzięki konsekwentnej realizacji polityki ekorozwoju,
będzie rejonem, który zachowa wysoką jakość wszystkich komponentów

środowiska przyrodniczego (w tym przede wszystkim lasów i wód). Gmina
posiadać będzie nowoczesny system gospodarki odpadami komunalnymi

stanowiący element rozwiązań subregionalnych. wysoka jakość środowiska,
poprawa ładu przestrzennego i  estetyki, rewitalizacja zabudowy oraz

uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa stanowić będą istotne impulsy
rozwoju wielorakich aktywności gospodarczych, w tym funkcji turystyczno –

wypoczynkowej oraz nieuciążliwej ekologicznie funkcji produkcyjnej

Rolnictwo w gospodarce gminy Nowogrodziec nadal będzie pełnić istotną
rolę. Nastąpi jednak jego istotna restrukturyzacja polegająca na wzroście

udziału działalności średnio i wysoko wyspecjalizowanej (rolnictwo
intensywne, ekorolnictwo) kosztem udziału tradycyjnych, ekstensywnych

metod i form upraw. Zmianie ulegnie również struktura powierzchni
gospodarstw. Wzrośnie udział gospodarstw dysponujących dużym areałem

oraz nastąpi zdecydowany spadek liczebności gospodarstw małych i
bardzo małych. Znacznie korzystniejsze niż dziś będą warunki rozwoju

rolnictwa. Funkcje komplementarne w stosunku do działalności rolniczej
pełnić będzie agroturystyka, ekoturystyka, własne przetwórstwo

spożywcze (w tym produkcja tzw. Zdrowej żywności) i inna drobna
wytwórczość

Modernizacji i rozbudowie ulegnie techniczna infrastruktura komunalna.
Jej nowymi cechami charakterystycznymi staną się m.inn. sieć wodociągów

oraz system kanalizacji i oczyszczania ścieków obejmujący wszystkie
miejscowości gminy. Funkcje uzupełniające systemu kanalizacji i

oczyszczania pełnić będą małe, proekologiczne przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Woda dystrybuowana wodociągami publicznymi spełniać będzie

wszystkie normy sanitarno – epidemiologiczne

Gmina Nowogrodziec stanie się obszarem zagospodarowania rekreacyjno –
turystycznego, przez co stanie się istotnym składnikiem zaplecza

wypoczynkowego dla subregionu bolesławieckiego oraz dalszych regionów.

W gminie Nowogrodziec rozwijać się będą prośrodowiskowe systemy
energetyczne.

Dla rozwoju Gminy Nowogrodziec ważny jest również dokument opracowany na szczeblu
powiatowym,  jakim jest Strategia rozwoju Powiatu Bolesławieckiego. W Strategii sformułowano
trzy  cele  strategiczne,  z  których  jeden,  ważny  z  punktu  widzenia  niniejszego  Programu
brzmi: „Wysoka jakość środowiska naturalnego”.
Spośród celów operacyjnych (zawartych w Strategii ...), można wymienić:

1. Stały rozwój funkcji turystycznych powiatu
2. Wysoki poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa
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3. Likwidacja najważniejszych źródeł zanieczyszczenia środowiska

1.4. Wykaz skrótów

ARiMR − Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
BAT − Best Available Techniques (Najlepsze Dostępne Techniki)
BATNEEC − Najlepsza dająca się zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów

b.d. − brak danych 
GFOŚiGW − Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GUS  − Główny Urząd Statystyczny
GZWP − Główny Zbiornik Wód Podziemnych
IMiGW − Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IOŚ − Inspekcja Ochrony Środowiska
IPPC − Dyrektywa Unii Europejskiej o zintegrowanej kontroli i przeciwdziałaniu

zanieczyszczeniu środowiska
IS − Inspekcja sanitarna
ISO − International Organization for Standarization (Międzynarodowy system

ujednolicania norm) 
ISPA − Fundusz pomocowy Unii Europejskiej (dla inwestycji dot. ochrony środowiska i

zabudowa infrastruktury transportowej) 
KPSP − Komenda Powiatowa Straży Pożarnej
KDPR − Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
MEN − Ministerstwo Edukacji Narodowej
MOŚZNiL − Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
MŚ − Ministerstwo Środowiska
NFOŚiGW − Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OChK − Obszary Chronionego Krajobrazu
ODR − Ośrodki Doradztwa Rolniczego
OECD − Organization for Economic Cooperation and Development (Organizacja Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju) 
OSO − Obszary Specjalnej Ochrony
PHARE − Fundusz pomocowy Unii Europejskiej
PEP  − Polityka Ekologiczna Państwa
PFOŚiGW − Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PGO − Plan Gospodarki Odpadami
PK − Park Krajobrazowy
PKB − Produkt Krajowy Brutto
PIG − Państwowy Instytut Geologiczny
PM10 − Pył zawieszony o granulacji do 10 µm
POŚ − Prawo ochrony środowiska
PPIS − Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
RDLP − Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
RLM − Równoważna Liczba Mieszkańców
RZGW − Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SAPARD − Fundusz pomocowy Unii Europejskiej dla rolników
SOO − Specjalne Obszary Ochrony
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SP − Starostwo Powiatowe
SUW − Stacja Uzdatniania Wody
UE − Unia Europejska
UG − Urząd Gminy
UM − Urząd Miejski 
UNEP − United Nations Enviroment Programme (program na rzecz środowiska ONZ) 

UNIDO − United Nations Industrial Development Organization  (Organizacja Narodów
Zjednoczonych do spraw rozwoju przemysłu)

US − Urząd Statystyczny  
UW − Urząd Wojewódzki
WFOŚiGW − Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WOS − Wydział Ochrony Środowiska
WIOŚ − Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
WSSE − Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
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1.5. Informacje o Gminie
1.5.1. Położenie administracyjne. Informacje ogólne
Gmina Nowogrodziec położona jest zachodniej części województwa dolnośląskiego oraz w
południowo – zachodniej części Powiatu Bolesławieckiego (Rys. nr 2.1 i 2.2.). Gmina zajmuje
powierzchnię 176 km2, co stanowi 13,5% powierzchni Powiatu Bolesławieckiego. 

Środa Śląska

Bolesławiec

Polkowice

Głogów

Lubin

Legnica

Góra

Wołów Trzebnica

Milicz

Oleśnica

WROCŁAW

Oława

Strzelin
Dzierżoniów

Ząbkowice Śląskie

Kłodzko

Wałbrzych

Świdnica

Jawor

Kamienna Góra

Jelenia Góra

Złotoryja

Lwówek 
Śląski

Lubań
Śląski

Zgorzelec

Legenda

Granica państwa
Granica województwa
Granica powiatu
Stolica województwa
Miasto powiatowe
Obszar Powiatu Bolesławieckiego 

WROCŁAW
Bolesławiec

Rys. 2.1. Położenie Powiatu Bolesławieckiego na tle województwa dolnośląskiego

Gmina  Nowogrodziec  wg  stanu  na  dzień  31.12.2003  liczyła  14 717  mieszkańców,  co
stanowiło 17% ludności Powiatu. W mieście Nowogrodziec skupionych jest 28% wszystkich
mieszkańców Gminy.
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BOLESŁAWIEC

GROMADKA

OSIECZNICA

WARTA 
BOLESŁAWIECKANOWOGRODZIEC

BOLESŁAWIEC

Legenda
BOLESŁAWIEC Nazwa gminy

Granica gminy
Gmina wiejska
Gmina miejsko - wiejska
Gmina miejska

Rys. 2.2. Położenie Gminy Nowogrodziec na tle  Powiatu Bolesławieckiego

1.5.2. Położenie geograficzne, rzeźba terenu, krajobraz
Pod względem położenia fizjogeograficznego wg J.Kondrackiego obszar Gminy znajduje się
na  pograniczu  dwóch  prowincji:  Niżu  Środkowoeuropejskiego  i  Masywu  Czeskiego.
Jednostki te obejmują:
Prowincja: Niż Środkowoeuropejski

Podprowincja: Niziny Sasko – Łużyckie
Makroregion: Nizina Śląsko –Łużycka

Mezoregion: Bory Dolnośląskie (317.74)

Prowincja: Masyw Czeski
Podprowincja: Sudety i Pogórze Sudeckie

Makroregion: Pogórze
Zachodniosudeckie
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Mezoregion: Pogórze Izerskie (332.26)

           

Lubań

Legnica

Głogów

Lubin

Żagań

Lwówek Śląski

Szprotawa

BolesławiecWęgliniec

332.26

332.27

317.74

317.78

317.77

317.76

317.75

Legenda

332.26

Granica prowincji
Granica podprowincji
Granica makroregionu
Granica mezoregionu
Rzeka
Numer mezoregionu

na podstawie: J.Kondracki ”Geografia regionalna Polski”
Rys. 2.3. Jednostki fizjograficzne wg podziału J.Kondrackiego

Bory Dolnośląskie.  Nazwa pochodzi od dużego i  zwartego zespołu leśnego zajmującego
znaczną część jednostki.  Wyróżniono tu 5 mikroregionów, z czego dwa obejmują  obszar
Gminy: Równina Nobobrzańska, obejmująca płaskie stożki napływowe Bobru i Kwisy, na
których występują wydmy oraz Równina Wizowska,  część międzyrzecza Bobru i Kwisy,
zbudowana z glin morenowych. 
Pogórze Izerskie.  W rejonie Gminy, Pogórze,  zbudowane z gnejsów i granitów z żyłami
bazaltowymi,  zanurza  się  pod  osady  morza  mioceńskiego  oraz  piaski  i  gliny
czwartorzędowe. 

1.5.3. Zagospodarowanie terenu
W Gminie  Nowogrodziec  znaczną część  obszaru ok.  11  tys.  ha  zajmują  użytki  rolne,  co
stanowi 60% ogólnej  powierzchni Gminy. Wskaźnik ten jest wysoki, bowiem średnia dla
Powiatu wynosi 30%.

22



Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec

Lasy i grunty leśne zajmują 26% powierzchni (wskaźnik dla Powiatu to ponad 60%)

nieużytki
1%

grunty pod 
wodami

1%

tereny 
komunikacyjne

4%

grunty leśne
26%

tereny 
zurbanizowane

3%

użytki kopalne
1,2%

użytki rone
64%

Ryc. 2.4. Użytkowanie gruntów w Gminie.

W  tabeli  poniżej  przedstawiono  użytkowanie  gruntów  w  Gminie  Nowogrodziec  na  tle
wszystkich gmin Powiatu Bolesławieckiego.

Tab 2.1. Użytkowanie gruntów w poszczególnych gminach Powiatu 

Gmina

Grunty leśne Użytki rolne Pozostałe

ha
%

powierzchn
i gminy

ha
%

powierzchn
i gminy

ha
%

powierzchni
gminy

Całkowita
powierzchni

a
(100 %)

ha

Miasto
Bolesławiec 418 18 750 33 1 113 48 2 300

Nowogrodziec 4 616 26 11 169 63 1 841 10 17 600

Bolesławiec 12 153 42 11 731 41 5 009 17 28 900

Gromadka 18 110 68 5 380 20 3 239 12 26 700

Osiecznica 27 655 63 3 199 7 12
852 29 43 700

Warta
Bolesławiecka 2 231 20 7 719 70 1 140 10 11 100
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Mapa nr 1. Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Nowogrodziec na tle wszystkich Gmin
Powiatu Bolesławieckiego
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1.5.4. Charakterystyka sektora gospodarczego
Lata  1990  –  2000  charakteryzują  się  w  Gminie  Nowogrodziec  dynamicznym  wzrostem
przedsiębiorczości, od roku 2000 sytuacja ustabilizowała się, z lekką tendencją spadkową. 

200

300

400

500

600

700

800

1995 1999 2002

rok
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a 
po

dm
io

tó
w

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. dolnośląskiego)

Ryc. 2.5. Liczba podmiotów gospodarczych w latach 1995-2002.

W  mieście  Nowogrodziec  skupionych  jest  40%  wszystkich  podmiotów  działających  w
Gminie. Poniżej, na rysunku przedstawiono strukturę podmiotów Gminy.

budownictwo
13%

transport
10%

obsługa 
nieruchoomości 

i firm, nauka
11%

ochrona zdrowia
3%

przemysł
21,2%

handel i 
naprawy

42%

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. dolnośląskiego)

Ryc. 2.6. Struktura podmiotów gospodarczych w Gminie wg sekcji EKD.

Podmioty  gospodarcze  działające  na  terenie  Gminy  wykazują  duże  zróżnicowanie
branżowe. Działają tu m.inn. takie zakłady jak:
• Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. w Nowogrodźcu
• Kopalnia  i  Zakłady  Wzbogacania  Surowców  Ceramicznych  i  Ekologicznych

„Ekoceramika” w Zebrzydowej
• Klinkiernia „Ołdrzychów” Sp. z o.o. 
• HKP Polen
• Poliester
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• P-PSANS
• Transbol
• Ferma drobiu – Zabłocie

W  celu  rozwoju  przedsiębiorczości  na  terenie  Gminy  utworzono  „Dolnośląski  Park
Zrównoważonego Rozwoju „ oraz  „Specjalną Strefę Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości
S.A.  Gmina  i  Miasto  Nowogrodziec  -  Obręb  Wykroty”.  SSE  jest  to  teren  położony  w
północno-zachodniej  części  gminy,  obejmujący  grunty  niezabudowane  w  miejscowości
Wykroty.

(źródło: www.nowogrodziec.pl )

Ryc. 2.7. Specjalna Strefa Ekonomiczna
Małej Przedsiębiorczości S.A. Gmina i Miasto Nowogrodziec - Obręb Wykroty

1.5.5. Rolnictwo
Gmina Nowogrodziec  jest typową gminą rolniczą. Udział użytków rolnych wynosi ponad
60 %. Warunki glebowe ( w większości gliny zwałowe i lessowate) charakteryzuje przewaga
gleb  gliniastych  i  pylastych,  miejscami  bielicowych,  głównie  IV  i  V  klasy  bonitacyjnej
Warunki  klimatyczne,  glebowe  oraz  ukształtowanie  terenu  wskazują  na  rolniczą
przydatność  gruntów do niektórych  upraw i  preferują  specjalizację  zbożową,  paszową  i
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łąkarstwo,  a  mniejszym  stopniu  hodowlę.  W  Gminie  ważną  dziedziną  jest  również
warzywnictwo i sadownictwo.
Jakość  gruntów  ornych  mieści  się  w  klasach  III  –  VI  klas  bonitacyjnych,  wśród  nich
największy udział ma klasa IV, charakteryzująca się średnią jakością gleb. 

łąki
17%

pastwiska
8%

sady
0,4%

grunty orne
75%

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. dolnośląskiego)

Ryc. 2.8. Struktura użytkowania gruntów rolnych.

Przeważająca część gruntów to własność prywatna. Gospodarstwa są rozdrobnione, słabo
wyposażone i nastawione na wielokierunkowy typ gospodarowania.

2-5 ha
21%

5-10 ha
18%

pow yżej 10 ha
11%

1-2 ha
13%

do 1 ha
37%

(na podstawie Rocznika Statystycznego woj. dolnośląskiego)

Ryc. 2.9. Struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych

1.5.6. Infrastruktura techniczna
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
System  wodociągowy  i  kanalizacyjny  Gminy  został  szczegółowo  opisany  w  rozdziale
dotyczącym gospodarki wodno – ściekowej (rozdz. 1.5.8.)
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Zaopatrzenie w gaz
Gmina Nowogrodziec zaopatrywana jest w gaz ziemny wysokometanowy z magistralnego
gazociągu, obecnie pracującego w układzie pierścieniowym. Układ ten zapewnia wysoką
pewność  zasilania,  gdyż  ewentualna  awaria  przesyłu  z  jednego  kierunku  jest
kompensowana zasilaniem z drugiego. Spięcie tej sieci w Zgorzelcu w lutym 1993 roku z
niemiecką siecią gazowniczą pewność tę podnosi.
W Nowogrodźcu  istnieje  stacja  redukcyjna,  przyjmująca  gaz  z  rurociągu  wysokiego
ciśnienia  (ok.  16  atm.)  i  rozdzielająca  go  do  sieci  średnich  i  niskich  ciśnień.  
Zdolność produkcyjna stacji redukcyjnej zapewnia pełne zaspokojenie potrzeb gospodarstw
domowych  i  zakładów  pracy.  Stan  techniczny  sieci  rozdzielczej  jest  przy  tym  dobry,
bowiem jest  to sieć  stosunkowo nowa.  Możliwe było  tutaj  wykorzystanie  nowoczesnych
technologii  montażu  przewodów  plastikowych,  wypróbowanych  w  modernizacji  sieci
rozdzielczej m.in. w Jeleniej Górze.
Począwszy od 1992 roku następuje wyraźny rozwój układu gazowych sieci rozdzielczych.
W tymże roku bowiem gazem sieciowym zasilane  było jedynie  miasto Nowogrodziec,  a
długość  sieci  rozdzielczych  wynosiła  5,6  km.  W  końcu  2000  roku  długość  tejże  sieci
osiągnęła już 17 km, z tego na terenie miasta – 14,6 km a na terenach wiejskich - 2,3 km.  
Gaz  sieciowy  dostarczany  jest,  oprócz  Nowogrodźca,  także  do  pobliskiej  wsi  Zabłocie.
Łącznie jego odbiorcami jest ponad 280 gospodarstw domowych, które wykorzystują jego
walory  energetyczne  także  do ogrzewania  mieszkań  (dotyczy  to  ponad 50  gospodarstw
domowych).  W  mieście  istnieją  znaczne  możliwości  wykorzystania  gazu  w  celach
grzewczych. Pozwolić to może na systematyczną zmianę rodzaju paliwa stosowanego tak w
kotłowniach lokalnych jak i w paleniskach indywidualnych.

Zaopatrzenie w energię elektryczną
Gmina  Nowogrodziec  posiada  korzystne  położenie  względem  głównych  korytarzy
zasilania w energię elektryczną, wpięta jest bowiem w główną linię tranzytową o napięciu
400 kV, relacji elektrownia Turów - Mikułowa - centralne rejony Polski. Redukcja napięcia w
rozdzielni w Nowogrodźcu, skąd wyprowadzone są tory sieciowe średnich napięć oraz do
stacji  transformatorowych,  redukujących  napięcie  na  niskie  (380  V  i  220  V).
Sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia na obszarze miasta, w przeważającej mierze
jest siecią kablową podziemną, zaś na terenach wiejskich - napowietrzną.
Według opinii  Zakładu Energetycznego w Jeleniej  Górze,  stan techniczny urządzeń sieci
wysokich napięć jest bardzo dobry, sieci średnich napięć dobry zaś niskich zadowalający.
Pewność  zasilania  oceniana  jest  dla  gminy  na  ok.  95  %.  Przepustowość  linii
elektroenergetycznych  wysokich  i  średnich  napięć  nie  stanowi  żadnej  przeszkody  w
rozbudowie  układu  sieciowego,  gotowego  przyjąć  większe  obciążenia,  ponieważ  został
zbudowany z dużą rezerwą przesyłową. 
Z punktu  widzenia  łatwości  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną,  nikłego
prawdopodobieństwa  strat  gospodarczych  wywołanych  brakiem  zasilania,  teren  gminy
stanowi atrakcyjne miejsce lokalizacji przemysłu, usług i osadnictwa. Jest to rozstrzygające
kryterium lokalizacji z tych punktów widzenia, gdyż ceny energii elektrycznej, regulowane
przez  państwo,  jednolite  dla  całego  kraju,  jednakowo  ważą  w  rachunku  opłacalności
przedsięwzięć inwestycyjnych i opłacalności gospodarczej.
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1.5.7. Transport i komunikacja
Gmina Nowogrodziec wyróżnia się dobrą dostępnością komunikacyjną. 
Podstawową  sieć  drogową  stanowi  ą  odcinki  dróg  wojewódzkich,  krajowych  i
międzynarodowych:

• A-4 Wrocław – Drezdno (planowana – do roku 2013)
• 4 Wrocław – Drezdno
• 296 Kożuchow - Lubań
• 357 Rdomierzyce - Osiecznica

Główną sieć drogową uzupełniają:
• drogi powiatowe 
• drogi gminne 

Przez obszar Gminy przebiegają dwie czynne linie kolejowa relacji:
• Wrocław – Węgliniec
• Jelenia Góra -Węgliniec

1.5.8. Gospodarka wodno – ściekowa
1.5.8.1. Zaopatrzenie w wodę 

W roku 2003  długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Nowogrodzie wynosiła 107,8
km. Woda dostarczana jest  przez sieć  tylko mieszkańcom Nowogrodzca oraz większości
wsi. Obecnie tylko trzy gminy nie posiadają dostępu do wody wodociągowej. Zużycie wody
a jednego mieszkańca wynosi 70 l/d. Woda ujmowana jest z czterech ujęć.

Tab 2.2. Lokalizacja ujęć wód dla celów bytowych 

Lp Lokalizacja Ilość studni
Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne [m3/d]

1. Nowogrodziec 2 1440
2. Parzyce 2 755
3. Gierałtów 5 808
4. Czerna 1 336

Wszystkie ujęcia posiadają Stacje Uzdatniania Wody. Stan techniczny sieci wodociągowej
jest zróżnicowany. Część sieci pochodzi sprzed 1940 i wymaga ona modernizacji, część jest
nowa, zwłaszcza na terenach wiejskich i jej stan oceniany jest jako dobry.

1.5.8.2. Gospodarka ściekowa

Długość  sieci  kanalizacyjnej  na  terenie  Gminy  wynosi  3,3  km  i  obsługuje  ona  tylko
mieszkańców miasta  Nowogrodźca,  choć  i  tak tylko  33 % mieszkańców korzysta  z niej.
Ścieki  odprowadzane  są  do  biologiczno  –  mechanicznej  oczyszczalni  ścieków
zlokalizowanej  w  Nowogrodzcy  przy  ul.  Strzeleckiej.  Odbiornikiem  ścieków  jest  rzeka
Kwisa. Przepustowośc oczyszczalni wynosi 600 m3/dobę,  a aktualnie wykorzystywana jest
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w ok. 50 %.
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2. CHARAKTERYSTYKA AKTUALNEGO STANU
ŚRODOWISKA GMINY 

Ocenę aktualnego stanu środowiska Gminy Nowogrodziec opracowano na podstawie m.in.:
Stan środowiska w województwie dolnośląskim  (rozdziały dotyczące powietrza, wód i hałasu),
roczniki statystyczne US,  Strategia rozwoju Powiatu Bolesławieckiego, Strategia rozwoju gminy
Nowogrodzie,  Informacji  o  stanie  środowiska  na  terenie  powiatu  oraz ankiet  i  informacji
bezpośrednich od Urzędu Miasta oraz Starostwa Powiatowego w Bolesławcu.

2.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

2.2.1. Klimat 
Obszar, do którego należy Gmina Nowogrodziec - wg regionalizacji R.Gumińskiego leży w
dzielnicy  klimatycznej  podsudeckiej  (XVIII)  o  klimacie  typu  podgórskich  nizin  i  kotlin.
Występujący  tu  klimat  charakteryzuje  się  częstymi  i  szybkimi  zmianami  elementów
pogody. Przeważający kierunek wiatrów jest zachodni - 22 % (pod względem frekwencji i
największych prędkości), dość często występują też wiatry południowo-zachodnie - 12 % i
północno-zachodnie  -  10  %.  W  okresach  napływu  wiatru  z  kierunku  południowego
powstawać  może  efekt  fenowy.  Okres  ciszy  obejmuje  26  % całego  roku -  najczęściej  w
czerwcu i sierpniu. Średnia roczna temperatura wynosi 9-10oC.

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych na posterunku w Jeleniowie kształtuje się w
następujący sposób (gm. Nowogrodziec):

300
350
400
450
500
550
600
650
700

[mm]

1998 1999 2000 2001

Ryc. 2.10. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych w Jeleniowie

Maksymalna suma miesięczna przypada na lipiec, natomiast minimalna na styczeń lub luty.
Średnie roczne parowanie terenowe wynosi około 450-500mm. 
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2.2.2. Stan czystości powietrza w Gminie
2.2.2.1.  Podstawy prawne
Zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  roku  (Dz.U.  nr  62,
poz.627 z późn. zmianami) obowiązek oceny jakości powietrza spoczywa na wojewodzie. W
jego imieniu co roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska dokonuje oceny stężeń
substancji  w  powietrzu  na  terenie  województwa.  Oceny  i  wynikające  z  nich  działania
odnoszone są do jednostek terytorialnych nazwanych strefami. Strefę stanowią:

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys.
• obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji

Oceny  dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu
na  ochronę  ludzi  i  ze  względu  na  ochronę  roślin.  Ocena  obejmuje  następujące
zanieczyszczenia:  C6H6,  NO2,  SO2,  Pb,  CO,  ozon,  pył  zawieszony  PM10 (ze  względu  na
ochronę zdrowia).  Zaliczenie  strefy  do określonej  klasy zależy od stężeń  zanieczyszczeń
występujących na jej  obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami, co do działań na
rzecz poprawy jakości powietrza. 
Podstawę oceny jakości powietrza stanowi dopuszczalny poziom substancji w powietrzu:

Tab. 2.3. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza na terenie kraju 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia*

(za wyjątkiem obszarów uzdrowiskowych)

Substancja
Okres uśredniania

wyników pomiarów

Dopuszczalny
poziom substancji

w powietrzu w
[µg/m3]

Dopuszczalna częstość
przekraczania

dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym

Benzen rok kalendarzowy 5 –

Dwutlenek azotu
jedna godzina 200 18 razy
rok kalendarzowy 40 –

Dwutlenek siarki
jedna godzina 350 24 razy
24 godziny 150 3 razy

Ołów rok kalendarzowy 0,5 –
Ozon 8 godzin 120 60 dni

Pył zaw. PM10
24 godziny 50 35 razy
rok kalendarzowy 40 –

Tlenek węgla 8 godzin 10000 –
*wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 87, poz. 796) 

Tab. 2.4. Wartości kryterialne do oceny jakości powietrza na terenie kraju 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin

(za wyjątkiem obszarów uzdrowiskowych)*

Substancja Okres uśredniania
wyników pomiarów

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

Tlenki azotu** rok kalendarzowy 30 µg/m3

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 20 µg/m3
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Ozon (AOT40)
Okres wegetacyjny (1 V – 31
VII)

24000 µg/m3·h

*wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.06.2002 roku (Dz. U. z 2002 roku Nr 87, poz. 796) 
** suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu

2.2.2.2.  Ocena jakości powietrza
Ocenę  jakości  powietrza  na  terenie  Gminy  Nowogrodziec  przedstawiono  na  podstawie
poszczególnych roczników  Raportu o stanie  środowiska  woj.  dolnośląskiego wydanych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
2.2.2.2.1.  Ochrona zdrowia ludzi
W  Powiecie  Bolesławieckim  (w  tym  Gminy  Nowogrodziec)  ocenę  jakości  powietrza
przeprowadzono  na  podstawie  monitoringu  wykonywanego  przez  Powiatową  Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Bolesławcu w ramach krajowej sieci nadzoru ogólnego nad
jakością powietrza w miastach, na stacji pomiarowej w Bolesławcu przy ul. Górników i w
Rynku;  w  odstępach  pięciodniowych  oznaczano  tu  stężenia  pyłu  zawieszonego
(reflektometrycznie),  dwutlenku  siarki  i  dwutlenku  azotu.  Na  terenie  Gminy  nie  było
zlokalizowanego punk tu pomiarowego.

Tab. 2.5. Średnioroczne stężenie SO2, NO2 w mieście Bolesławiec w latach 2001-2003 
(stała stacja pomiarowa)

Rok Stężenie średnioroczne SO2  (µg/m3) Stężenie średnioroczne NO2  (µg/m3)*
Z całego
okresu
badań

%
Da

Poza sezonem
grzewczym

W sezonie
grzewczym

Z całego
okresu
badań

%
Da

Poza sezonem
grzewczym

W sezonie
grzewczym

2001 13,0 - 3,0 22,0 14,0 35 11,0 16,0
2002 4,0 - 2,1 6,5 14,3 36 12,4 16,5
2003 6,7 - 4,8 9,1 19,9 50 18,3 21,6
Źródło : Stan środowiska w woj. dolnośląskim w 2001,2002 i 2003roku
*  dopuszczalne stężenie Średnioroczne NO2= 40 µg/m3

Tab. 2.6. Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego reflektrometrycznego (BS)
przeliczonego na pył PM10 w mieście Bolesławiec w latach 2001-2003 

(stała stacja pomiarowa)

Rok Stężenie średnioroczne BS  (µg/m3)
Z całego
okresu
badań

%
Da

Poza sezonem
grzewczym

W sezonie
grzewczym

2001 38,0 8,0 65,0
2002 43,1 10

8 40,2 46,7

2003 42,1 10
5

30,1 57,1

Z badani  misji  zanieczyszczeń  powietrza  wynika,  że  poziom  stężeń  dwutlenku  siarki  i
dwutlenku  azotu  nie  przekraczał  w  tym  czasie  obowiązujących  norm  granicznych.
Potencjalne  przekroczenia  stwierdzono  w  odniesieniu  do  dopuszczalnego  poziomu
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średniorocznego  i  24-godzinowego  obowiązującego  dla  pyłu  zawieszonego  PM10  na
podstawie pomiarów pyłu reflektometrycznego (BS).

Na  terenie  Powiatu  Bolesławieckiego  badania  stanu  jakości  powietrza  prowadzi  się
dodatkowo metodą pasywna w punktach pomiarowych znajdujących się w: Bolesławcu –
ul.  Chrobrego,  Osiecznicy,  Gromadce  i  Warcie  Bolesławieckiej  (na  terenie  Gminy
Nowogrodziec nie ma zlokalizowanego punktu pomiarowego).

0
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25[ug/m3]

Bolesławiec Osiecznica Gromadka Warta Bol.

2002 SO2
2003 SO2 
2002 NO2
2003 NO2

ryc. 2.11. Wyniki badań dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na terenie Powiatu
Bolesławieckiego metodą pasywną

Jakość  powietrza  we  wszystkich  punktach  pomiarowych  pogarsza  się  w  chłodnych
miesiącach  roku.  Fakt  zróżnicowania  stężeń  tych  zanieczyszczeń  w  okresie  grzewczym
wynika  ze  stosowania  na  terenie  powiatu  (W  TYM  Mieście  i  Gminie  Nowogrodziec)
energetycznych źródeł  spalania paliw. Dodatkowo na ilość zanieczyszczeń w środowisku
duży  wpływ  ma  spalanie  paliw  ropopochodnych  w  silnikach  samochodowych,  a  we
wszystkich miejscowościach, podstawowy strumień ruchu tranzytowego przemieszcza się
przez centra.

2.2.2.2.2.  Ochrona roślin
Ocenę  jakości  powietrza  ze  względu  na  ochronę  roślin  sporządzono  na  podstawie
monitoringu  jakości  powietrza  prowadzonego  w  sieci  „Czarny  Trójkąt”  na  stacji
pomiarowej  Jeleniów zlokalizowanej  w gminie  Nowogrodziec,  na  której  w sposób  ciągły
oznaczano  stężenia  pyłu  zawieszonego  PM10,  dwutlenku  siarki,  tlenków  azotu,  tlenku
węgla, ozonu i parametry meteorologiczne.
Sieć  „Czarny  Trójkąt”  należy  do  zintegrowanej  polsko  –  niemiecko  –  czeskiej  sieci
automatycznych stacji  monitoringu powietrza.  Są to tzw.  Stacje  tła,  kontrolujące  poziom
zanieczyszczenia powietrza poza bezpośrednim oddziaływaniem lokalnych źródeł  emisji.
Na terenie  Polski  zlokalizowanych  jest  6  takich  punktów,  w powiatach:  bolesławieckim,
jeleniogórskim, kłodzkim i lubańskim.
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ryc. 2.12. Wyniki badań dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10 i tlenku węgla na
stacji w Jeleniowie w latach 1997-2003

Pomiary  prowadzone  na  stacji  monitoringu  w  Jeleniowie  nie  wykazały przekroczeń
średniorocznych poziomów dopuszczalnych badanych parametrów ustalonych ze względu
na ochronę roślin. Mimo to obserwuje się ciągły wzrost wartości w zakresie NO2, PM10 i
CO, przy jednoczesnej tendencji malejącej w zakresie SO2.

2.2.2.2.3.  Wyniki pomiarów chemizmu opadów atmosferycznych
IMiGW oddział we Wrocławiu w ramach monitoringu dorzecza Środkowej Odry bada skład
chemiczny opadów atmosferycznych. Jeden z 26 punktów badawczych zlokalizowany jest
w miejscowości Tomaszów Górny (gm. Warta Bolesławiecka). Badania te mają na celu stałą
kontrolę  oraz  obserwację  zmian  jakości  i  ilości  zanieczyszczeń  wnoszonych  z  opadem
atmosferycznym.
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Rys. 2.13. Porównanie stężeń średniorocznych w latach 2001-2003

W odniesieniu do całego województwa Powiat Bolesławiecki (w tym Gmina Nowogrodziec)
jest jednym z najmniej obciążonych powiatów. Generalnie zauważa się tendencje malejącą
ładunków  zanieczyszczeń  deponowanych  w  okresie  1997-2003  dla  większości  badanych
wskaźników. Największe ładunki zanieczyszczeń obserwuje się w okresie napływu mas z
sektora zachodniego, najmniejsze – z wschodniego.

2.2.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza

Na terenie Gminy emisję zanieczyszczeń do atmosfery powodują następujące działania:
• Energetyczne spalanie paliw - główne źródło emisji  dwutlenku siarki,  tlenków azotu,

pyłu, dwutlenku węgla,
• Produkcja  wyrobów  przemysłowych  -  główne  źródło  emisji  lotnych  związków

organicznych, metanu, a także dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłów,
• Transport  -  duży  udział  w  emisjach  tlenku  węgla,  tlenków  azotu,  niemetanowych

lotnych związków organicznych, dwutlenku węgla,
• Produkcja rolna - źródło rozproszonej emisji amoniaku, metanu, podtlenku azotu, co ma

wpływ  na  zmiany  kwasowości  środowiska,  eutrofizację  ekosystemów  wodnych  i  na
ocieplenie klimatu,

• Ogrzewanie budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej - źródło emisji
znacznych  ilości  dwutlenku  siarki  i  pyłów,  wielopierścieniowych  węglowodorów
aromatycznych i dioksyn.

W ewidencji Inspekcji Ochrony Środowiska w Jeleniej Górze znajdują się 2 obiekty będące
źródłami  emisji  zanieczyszczeń  do  atmosfery  zlokalizowane  na  terenie  Gminy
Nowogrodziec:
• Fabryka  Ceramiki  Budowlanej  „Wacław  Jopek”  sp.  z  o.o.  w  Sierakowicach  Oddział

Klinkiernia „Ołdrzychów” w Nowogrodźcu,
• Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. w Nowogrodźcu.
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Tab. 2.7. Wykaz ważniejszych emitorów na terenie Gminy 
(powyżej 0,1 Mg/rok)

Lp Użytkownik Lokalizacja
Emisja *
[Mg/rok]

SO2 NO2 CO Pył og.

1. Tłocznia gazu
„Jeleniów”

Jeleniów - 39,7 43,9 -

     *wg decyzji wydanych przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu

Emisja komunikacyjna
„Zanieczyszczeniami komunikacyjnymi” umownie nazwy się zanieczyszczenia związane z
drogami,  czyli  emisją  spalin  samochodowych.  Na  ich  wielkość  ma  przede  wszystkim
natężenie  ruchu  osobowego  i  ciężarowego.  Toksyczne  składniki  paliw  stanowią:  tlenki
węgla,  tlenki  azotu,  lotne  związki  organiczne  oraz  pył  PM10  i  dwutlenek  siarki.  Do
najbardziej  uciążliwych  należy  droga  krajowa  oraz  drogi  wojewódzkie.  Dodatkowo
zagrożenie związane jest z transportem materiałów niebezpiecznych. 
Aby poprawić warunki życia mieszkańców, należałoby zmniejszyć uciążliwość wywołaną
ruchem  drogowym,  poprzez  budowę  obejść  miejscowości,  segregację  ruchu  pieszego  i
kołowego, izolację zabudowy oraz budowę obwodnicy. Ponadto w celu zmniejszenia emisji
konieczna jest poprawa standardu sieci drogowych oraz zapewnienie ich przejezdności w
każdych warunkach atmosferycznych. 

 
Emisja niska
Emisja  zanieczyszczeń  pochodzących  z  lokalnych  kotłowni  (emitor  do  40  m)  i
indywidualnych palenisk domowych zwana jest niską emisją. 
W związku z eksploatacją kotłowni wykorzystujących jako paliwo węgiel kamienny, miał
węglowy i koks (paliwa nieekologiczne) oraz bardziej ekologiczny olej opałowy i gaz ziem-
ny GZ-50, w Gminie Nowogrodziec w przeważającej jego części występuje problem emisji
niskiej. 
Ponadto w większości gospodarstw domowych często stosuje się różnego rodzaju "paliwa
zastępcze"  (butelki  i  opakowania  z  mas  plastycznych,  guma,  papier  zafoliowany,  itp.).
Szczególnie dotyczy to okresu jesiennego, kiedy temperatura powietrza jest na tyle wysoka,
że można ogrzać pomieszczenie mniej kalorycznymi, zastępczymi paliwami. 

Emisja niska ujemnie wpływa na odczucia estetyczne, daje poczucie dyskomfortu, a także
zwiększa  koszty  utrzymania  czystości  (zapylenie). W  grupie  substancji  emitowanych
podczas  spalania  węgla,  gazu  ziemnego  i  oleju  opałowego  w paleniskach  domowych  i
lokalnych kotłowniach, oprócz dwutlenku siarki, pyłów i tlenków azotu, znajduje się także
sadza,  zawierająca  wielopierścieniowe  węglowodory  aromatyczne  w tym  benzo-a-piren,
stanowiące największe potencjalne zagrożenie zdrowotne. 
Podwyższone  stężenia  dwutlenku  siarki  i  tlenków  azotu,  będących  substancjami
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zakwaszającymi, wywołują szkody w ekosystemie, a więc należy przyjąć, że emisja niska na
terenie Gminy może być potencjalnym źródłem szkód w ekosystemie.

Problemem  jest  również  wypalanie  ściernisk,  co  jest  przyczyną  znacznej  emisji
zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
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2.3. HAŁAS

Ustawa  Prawo  Ochrony  Środowiska  traktuje  hałas  jako  zanieczyszczenie,  wobec  którego
należy  przyjmować  takie  same  ogólne  zasady,  obowiązki  i  formy postępowania  jak  dla
pozostałych  zanieczyszczeń.  Dopuszczalne  wartości  poziomu  dźwięku  w  środowisku,
zależnie  od źródła hałasu, sposobu zagospodarowania  i  funkcji  badanego terenu określa
Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 171, poz. 1841 z 2004 r.):

Tab. 2.8. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne
grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne

oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

Lp. Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym
poziomem dźwięku A w dB

drogi lub linie kolejowe*) pozostałe obiekty i grupy źródeł
hałasu

pora dnia -
przedział czasu

odniesienia
równy 16
godzinom

pora nocy -
przedział czasu

odniesienia
równy 8

godzinom

pora dnia -
przedział czasu

odniesienia równy
8 najmniej

korzystnym
godzinom dnia

pora nocy -
przedział czasu

odniesienia równy
1 najmniej
korzystnej

godzinie nocy

1
a. Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40

2

a. Tereny wypoczynkowo-
rekreacyjne poza miastem
b. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej 
c. Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży 
d. Tereny domów opieki 
e. Tereny szpitali w miastach 

55 50 50 40

3

a. Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego
b. Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami rzemieślniczymi 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 55 45

4

a. Tereny w strefie śródmiejskiej
miast powyżej 100 tys.
mieszkańców ze zwartą zabudową
mieszkaniową i koncentracją
obiektów administracyjnych,
handlowych i usługowych

65 55 55 45

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.
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Subiektywną  skalę  uciążliwości  hałasu  komunikacyjnego  opracował  Państwowy  Zakład
Higieny.  Zgodnie  z  nią  w  zależności  od  wartości  poziomu  równoważnego  (w  dzień)
wyróżniono:

• mała uciążliwość       LAeq < 52 dB
• średnia uciążliwość 52<LAeq < 62 dB
• duża uciążliwość 63<LAeq < 70 dB
• bardzo duża uciążliwość        LAeq  >70 dB

Również Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała poziom dźwięku powyżej 70 dB w
dzień i 60 dB w nocy za poważne zagrożenie dla zdrowia.

2.3.1. Hałas komunikacyjny 
Dominującym  źródłem  hałasu  jest  ruch  kołowy.  O  wielkości  poziomu  hałasu  decyduje
przede wszystkim hałas pojazdów, natężenie ruchu, udział taboru ciężkiego w natężeniu
ruchu pojazdów kołowych, prędkość pojazdów i inne. W Gminie Nowogrodziec największe
zagrożenie związanie jest z drogami krajowymi i wojewódzkimi.

Na terenie Gminy Nowogrodziec pomiary natężenia hałasu prowadzone są w 4 punktach.

Tab. 2.9. Wyniki pomiaru hałasu na terenie Gminy Nowogrodziec w 2003 roku

Lp
Lokalizacja punktów

pomiarowych

Natężenie ruchu
pojazdów

[poj/h]

Natężenie ruchu
pojazdów ciężarowych

[poj/h]

LAeq  na lini
zabudowy

1. Zebrzydowa 221 350 105 73,0
2. Nowa Wieś 17 143 8 49,3
3. Nowogrodziec, ul. Chrobrego 194 10 69,6
4. Zebrzydowa 3 139 20 66,5

Wyniki  badań monitoringowych poziomu hałasu,  przedstawione w zamieszczonej  tabeli,
wykazały dużą uciążliwość akustyczną pochodzącą od dróg na terenie Gminy. Praktycznie
w  każdym  badanym  miejscu  wartość  pomierzonego  hałasu  jest  bliska  lub  przekracza
dopuszczalne poziomy.
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2.4. ZASOBY WODNE

2.4.1. Wody powierzchniowe

2.4.1.1. Rzeki 

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

Rzeka  Kwisa jest  lewostronnym  III-cio  rzędowym  dopływem  Bobru,  płynie  z  Sudetów
Zachodnich  przez  Pogórze  Zachodniosudeckie  na  Nizinę  Śląsko-Łużycką.  Źródła  ma  w
Górach Izerskich (Izerskie Garby) na wysokości ok. 1020 m n.p.m., na południowy wschód
od  Świeradowa  Zdroju.  Uchodzi  do  Bobru  na  wysokości  ok.  110  m  n.p.m.,  między
Szprotawą a Żaganiem na terenie województwa lubuskiego. Długość rzeki wynosi 126,8 km,
powierzchnia zlewni 1026 km2, na terenie Polski 994,9 km2. Powierzchnia zlewni górskiej
powyżej Mirska wynosi 126 km2. 
W górnym biegu Kwisa rozdziela Wysoki Grzbiet i Grzbiet Kamienicki w Górach Izerskich,
odwadniając  całą  ich  zachodnią  część.  Na  tym  odcinku  jest  typową  górską  rzeką,
charakteryzującą  się  kamienistym  łożyskiem,  głęboko  wciętą  doliną,  częstą  zmiennością
stanów  wody  i  gwałtownymi  wezbraniami.  Poniżej  Krobicy  rzeka  wpływa  na  Pogórze
Izerskie,  które  dzieli  na  dwie  części.  W  środkowym  biegu  znajdują  się  dwa  jeziora
zaporowe:  Złotnickie  o  powierzchni  około  95  ha  i  pojemności  10,5  m3  i  Leśniańskie  o
powierzchni 140 ha i pojemności czynnej 15 mln m3. Za Nowogrodźcem Kwisa wpływa na
Nizinę Śląską, a w dolnym biegu płynie głęboko (do 20 m) wciętą doliną przez sosnowe lasy
Borów Dolnośląskich. 
Średni spadek doliny Kwisy w górnym biegu wynosi ok. 15‰, w dolnym ok.1‰. Średni
roczny przepływ w okresie 1951-90 w przekroju Nowogrodźca (- 56,2 km) wynosił 7,2 m3/s,
maksymalna rozpiętość wahań wody (w okresie 1936-90) - 4,7 m. 
 Rzekę Kwisę kontrolowano w ramach monitoringu regionalnego w 2002 roku w 3 pkp 

Tab. 2.10.  Wykaz punktów kontrolno-pomiarowych zlokalizowanych na rzece Kwisie

L.p.
km

biegu
rzeki

Nazwa punktu gmina Rodzaj
monitoringu

1 65,0 poniżej Lubania Lubań regionalny
2 56,2 poniżej Nowogrodźca Nowogrodzie

c
regionalny

3 20,0 poniżej Osiecznicy Osiecznica regionalny

W tabeli poniżej podano wyniki pomiarów rzeki Kwisy. Klasy wód przedstawiono zgodnie
z rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 5.11.1991r (Dz.U. Nr 116, poz. 503). Rozporządzenie to
straciło moc z końcem 2002 roku, jednak do chwili obecnej nie ma aktu prawnego jedno-
znacznie określającego zasady oceny stanu czystości wód (aktualne rozporządzenie, które
weszło w życie w lutym 2004 obowiązuje tylko 10 miesięcy – do końca 2004 roku). Dlatego
też w niniejszym dokumencie posłużono się  starą klasyfikacją,  aby w sposób przejrzysty
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zobrazować zmiany jakości wód.

Tab. 2.11. Stan czystości rzeki w roku 2001
(wg badań WIOŚ)

N
r
p
u
n
kt
u
w
g
ry
ci
n
y 

Lokalizacja przekroju

Sub
stan
cje
orga
nicz
ne

Za
so
le
ni
e 

Za
wi
esi
na
og
ól
na

Sub
stan
cje
bio
gen
ne

Ws
kaź
niki
hyd
robi
olog
iczn
e

Sta
n
sani
tarn
y

Ocena ogólna

Kwisa
5 pon. Lubania I I I non II non non
6 pon. Nowogrodźca II I III non II non non
7 pon. Osiecznicy II I non II II III non

               Parametry, w których nastąpiło polepszenie jakości w stosunku do roku 2000
                
             Parametry, w których nastąpiło pogorszenie jakości w stosunku do roku 2000

W 2002 roku wody Kwisy wpływające na teren Powiatu Bolesławieckiego nie odpowiadały
normom  z  powodu  wysokich  stężeń  azotu  azotynowego  oraz  dużego  zanieczyszczenia
bakteriami coli typu fekalnego. 
Wody  Kwisy  badane  w  przekroju  poniżej  Nowogrodźca  wykazywały  znaczne
zanieczyszczenie  zawiesinami  na  poziomie  III  klasy  czystości,  a  poniżej  Osiecznicy
rejestrowano wzrost ilości zawiesiny do wartości ponadnormatywnych.
Porównanie jakości wód Kwisy badanej w 2000 i 2002 roku wykazało pogorszenie fizyczno-
chemicznego  stanu  czystości  wód  w  przekroju  poniżej  Nowogrodźca  (wzrost  ilości
zawiesiny  do  poziomu  III  klasy)  oraz  w  przekroju  Osiecznicy  (wzrost  zawiesiny  do
poziomu przekraczającego dopuszczalne normy). 

2.4.2. Wielkość i jakość zasobów wód podziemnych
Gmina  Nowogrodziec  leży  w  obszarze  Głównego  Zbiornika  Wód  Podziemnych  nr  317
Niecka Zewnątrzsudecka.

Monitoring wód podziemnych
Monitoring jakości wód podziemnych na terenie województwa dolnośląskiego prowadzony
jest  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  we  Wrocławiu  w  ramach  sieci
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regionalnej  i  Państwowy  Instytut  Geologiczny  w  sieci  krajowej.  Badania  jakości  wód
wykonywane były przez laboratorium WIOŚ w Delegaturze  w Jeleniej  Górze i  centralne
laboratorium PIG w Warszawie.

Sieć monitoringu regionalnego wód podziemnych na obszarze  Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych  nr  317   w  latach  2001  –  2003  obejmowała  5  stanowisk  pomiarowo-
badawczych. 
Pomiary i badania wykonywano do 2 raz w roku w sieci regionalnej i 1 raz  roku w sieci
krajowej.

Tab. 2.12.  Punkty monitoringowe GZWP nr 317 

Numer
punktu

wg WIOŚ
Miejscowość Użytkownik Rodzaj

otworu 
Gmina

51 Bolesławiec
PWiK Bolesławiec 
ul. Modłowa 60 st. wiercona Bolesławiec

59 Osieczów
Urząd Gminy
Osiecznica 
ul. Lubańska 43

st. wiercona Osiecznica

65 Stare Jaroszowice
PWiK Bolesławiec 
ul. Łasicka 17 st. wiercona Bolesławiec

348 Brzeźnik  Bolesławiec
350 Gierałtow-Wykroty  st. wiercona Nowogrodziec

Ocena jakości wód podziemnych została opracowana w oparciu o „Klasyfikację jakości wód
podziemnych dla potrzeb monitoringu środowiska” (PIOŚ, 1995). Klasyfikacja ta obejmuje
trzy klasy wód:

• klasa I – wody najwyższej jakości (Ia) i wysokiej jakości (Ib)
• klasa II – wody średniej jakości
• klasa II – wody niskiej jakości
• NOK – wody nie odpowiadające klasyfikacji (pozaklasowe)

Tab. 2.13. Jakość wód podziemnych w latach 2001-2003

Numer
punktu

wg WIOŚ

Lokalizacja
punktu

Stratygrafia Typ wody
Klasa czystości

2001 2002 2003

51 Bolesławiec Tr/T HCO3-SO4- Ca

II II II

PE, Sr, Fe Barwa,
PE, Sr

Barwa,
PE, Sr,

Fe

59 Osieczów Cr HCO3-SO4- Ca-
Mg Ib Ib Ib

65 Stare
Jaroszowice Cr HCO3-Cl-NO3-

Ca-Na-Mg Ib Ib Ib
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348 Brzeźnik Q SO4-HCO3-
NO3-K-Ca

III III III
PE, 

N-NO3,
Osad, K

N-NO3,
Corg, 

K, ChZT

N-NO3,
Corg, 

K

350 Gierałtow-
Wykroty Tr SO4-Cl-NO3-

Ca-Mg-Na

III III III
N-NO3,
HCO3

N-NO3,
HCO3

N-NO3,
HCO3

w komórkach poniżej klas zamieszczono wskaźniki, które zadecydowały o klasie wód
pogrubioną czcionką oznaczono wskaźniki poza klasą

W badanych otworach jakość wód w ciągu trzech ostatnich nie ulega zmianom. Jakość wód
głębszych poziomów wodonośnych jest dobra. Wody trzeciorzędowe i czwartorzędowe są
gorszej  jakości,  co  wynika  z  ich  słabszej  ochrony  i  wskazuje  na  zanieczyszczenia
pochodzenia powierzchniowego.
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Mapa nr 2 Położenie GZWP na tle Powiatu Bolesławieckiego
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2.5. ZASOBY PRZYRODY

2.5.1. Obszary i obiekty prawnie chronione

Na terenie Gminy Nowogrodziec wyróżniono następujące formy ochrony przyrody:
• Rezerwaty przyrody:

− „Brzeźnik”.  Zajmuje  powierzchnię  3,24  ha.  Zlokalizowany  jest  na  terenie
Nadleśnictwa Bolesławiec, utworzony dla ochrony stanowiska wrzośca bagiennego,
rzadkiej  w  Polsce  atlantyckiej  rośliny,  która  osiąga  tu  pd.-zachodnią  granicę
występowania  w  Polsce.  W  skład  rezerwatu  wchodzą  fragmenty  mszaru
wrzoścowego i  boru bagiennego.  Oprócz wrzośca  rosną tu:  rosiczka okrągłolistna,
podkolan biały, przygiełka biała, żurawina błotna. .

• 14 pomników przyrody

Tab. 2.14. Wykaz pomników przyrody – drzew na terenie miasta

Lp Gatunek Lokalizacja
1. Buk pospolity Gościszów
2. Dąb szypułkowy Gościszów
3. Dąb szypułkowy Gościszów
4. Klon srebrzysty Gościszów
5. Platan klonolistny Gościszów
6. Wiąz szypułkowy Gościszów
7. Dąb szypułkowy Nowa Wieś
8. Bluszcz pospolity Zebrzydowa,
9. Świerk pospolity i wiąz polny Zebrzydowa,
10. Buk pospolity odmiana

purpurowa  - grupa drzew
Zebrzydowa,

11. Dąb szypyłkowy Zebrzydowa,
12. Dąb szypułkowy Zebrzydowa,
13. Kasztanowiec biały Zebrzydowa,
14. Sosna wejmutka Zebrzydowa,
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Mapa nr 3. Obszary chronione.
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2.5.2. Obszary leśne na terenie Gminy
Powierzchnia pokryta lasami i gruntami leśnymi stanowi 26% powierzchni Gminy. Lasy i
grunty leśne  prawie  w całości  stanowią  własność  Skarbu Państwa. Zarządzane  są przez
Nadleśnictwa: Bolesławiec, Lwówek Śląski. Większe skupiska leśne występują w północnej
części Gminy oraz w pasie wzdłuż wschodniej granicy.

Tab. 2.15. główne gatunki w lasach Nadleśnictw obejmujących swym zasięgiem obszar
Gminy 

Nadleśnictwo
Sosna Brzoza Dąb Świerk Pozostałe

W % całkowitej zasobności drzewostanów danego
nadleśnictwa

Bolesławiec 84 7 4 5
Lwówek Śląski 24 20 13 33 10

W lasach głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, inny krajowym drzewem
iglastym jest świerk pospolity. Drzewa liściaste reprezentowane są przez dąb i brzozę. W
mniejszych ilościach występuje: olsza, klon, jawor, jesion i topola. 
Z typów siedliskowych przeważają siedliska borowe, głównie bór świeży i bór mieszany
świeży, a nad rzekami wytworzyły się olsy. 

Lasy ochronne 
Część lasów położonych w Gminie pełni funkcje ochronne, są to:

• Rezerwaty
• Lasy glebochronne
• Lasy wodochronne
• Drzewostany nasienne wyłączone
• Lasy – ostoje zwierząt chronionych

2.5.6. Ocena zagrożenia
Za najistotniejsze problemy dotyczące zasobów przyrody na terenie Gminy Nowogrodziec
uznano:

• Penetracja lasów przez ludność – wydeptywanie runa i ściółki
Ze względu na swój charakter lasy większości nadleśnictw jest silnie penetrowanych przez
turystów, (ruch sobotnio-niedzielny, wakacyjny). W okresie zbioru jagód i grzybów ruch ten
nabiera masowego charakteru. Wynikiem masowych zbiorów jest zniszczenie na wielu hek-
tarach ściółki leśnej, zdeptanie runa oraz zaśmiecenie lasów, głównie plastikiem. 

• Inne zagrożenia antropogeniczne
Należą do nich pożary leśne, co wiąże się z wysoką palnością drzewostanów i penetracją
lasów  przez  ludność.  Potencjalnym  zagrożeniem  jest  również  wypalanie  traw  przez
rolników  w  pobliżu  lasów.  Niszczenie  wszelkiego  typu  urządzeń  leśnych  oraz  osłonek
zabezpieczających  drzewa,  pozyskiwanie  choinek  i  stroiszu  świerkowego  (poprzez
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kradzieże,  niszczenie  grzybów niejadalnych,  niszczenie  urządzeń  dla  potrzeb  rekreacji  i
wypoczynku). 

• Szkody od czynników biotycznych
Liczne gradacje  szkodników pierwotnych sosny (brunatnicy mniszki,  barczatki sosnówki,
boreczników sosnowych, strzygoni choinówki, poprocha cetyniaka), jak również grzybów
systemu korzeniowego, a w następstwie również szkodników wtórnych.
Szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną.

• Zwiększanie ilości odpadów w lesie
Występuje  głównie  w  obrębie  miejsc  przeznaczonych  dla  potrzeb  turystyki  i  rekreacji,
zabudowań,  ośrodków  wczasowych,  w  pobliżu  ciągów  komunikacyjnych  szczególnie
tworzywami sztucznymi.

• Eksploatacja surowców mineralnych
Potencjalne  zagrożenie  dla  zbiorowisk  leśnych  stanowi  możliwość  rozwoju  eksploatacji
surowców mineralnych.
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2.6. Powierzchnia ziemi 

2.6.1. Użytkowanie gruntów

W Gminie Nowogrodziec znaczną część obszaru ok. 11,2 tys. ha zajmują grunty rolne, co
stanowi 64% ogólnej powierzchni Gminy. W ich zagospodarowaniu dominują grunty orne,
które stanowią 75% powierzchni użytków, reszta użytków to łąki – 14% i pastwiska - 8%.
Znikomy udział w zagospodarowaniu użytków rolnych mają sady.
Lasy zajmują 26% powierzchni. 

nieużytki
1%

grunty pod 
wodami

1%

tereny 
komunikacyjne

4%

grunty leśne
26%

tereny 
zurbanizowane

3%

użytki kopalne
1,2%

użytki rone
64%

Ryc. 2.14. Użytkowanie gruntów w Gminie.

2.6.2. Gleby
Warunki glebowe ( w większości gliny zwałowe i lessowate) charakteryzuje przewaga gleb
gliniastych i pylastych, miejscami bielicowych, głównie IV i V klasy bonitacyjnej Warunki
klimatyczne,  glebowe  oraz  ukształtowanie  terenu  wskazują  na  rolniczą  przydatność
gruntów do niektórych  upraw i  preferują  specjalizację  zbożową,  paszową i  łąkarstwo,  a
mniejszym  stopniu  hodowlę.  Jakość  gruntów  ornych  mieści  się  w  klasach  III  –  VI  klas
bonitacyjnych,  wśród  nich  największy  udział  ma  klasa  IV,  charakteryzująca  się  średnią
jakością gleb. 
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IV
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III
20,0%

V i VI,
23%

Ryc. 2.15. Klasy bonitacyjne użytków rolnych w Gminie.

Cyklicznymi badaniami gleb zajmuje się Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział we Wrocławiu.
Zgodnie z ich badaniami gleby użytków rolnych całego Powiatu Bolesławieckiego (w tym
Gminy Nowogrodziec)  cechują się następującymi parametrami:

Tab. 2.16. Odczyn (pH) gleb użytkowanych rolniczo Powiatu Bolesławieckiego w latach
2000-2003

% powierzchni użytków rolnych
do 4,5 4,6 – 5,5 5,6 – 6,5 6,6 – 7,2 pow. 7,2

31 31 25 10 3
Źródło: Raport o stanie środowiska woj. dolnośląskiego w 2002 r.

Tab. 2.17. Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo Powiatu Bolesławieckiego w
latach 2000-2003

% powierzchni użytków rolnych
Konieczne Potrzebne Wskazane Ograniczone Zbędne 

43 16 15 12 14
Źródło: Raport o stanie środowiska woj. dolnośląskiego w 2002 r.
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Źródło: Raport o stanie środowiska woj. dolnośląskiego w 2003 r.

Ryc. 2.16. Zawartość przyswajalnego fosforu, potasu i magnezu w glebach użytkowanych
rolniczo w Powiecie Bolesławieckim w latach 2000-2003.

2.6.3. Ocena zagrożeń
Do  najważniejszych  problemów  związanych  z  ochroną  gleb  na  terenie  Gminy
Nowogrodziec można zaliczyć: 
• Sąsiedztwo „dzikich wysypisk”
• Odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu
• Obszary położone w sąsiedztwie baz paliw
• Obszary związane przemysłem wydobywczym

Obok zagrożeń antropogenicznych występują naturalne zagrożenia gleb: erozja wietrzna i
erozja wodna. Skala tych zagrożeń na terenie Gminy jest jednak niewielka.
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2.7. Zasoby kopalin

Obszar  Gminy  Nowogrodziec  jest  terenem  bogatym  w  złoża  surowców  mineralnych.
Występują tu przede wszystkim surowce ilaste – gliny i aleuryty kaolinowe, a także piaski
szklarskie i budowlane oraz piaskowiec kwarcytowy. 
Obecnie na terenie Gminy funkcjonuj a dwie kopalnie:
• Kopalnie Surowców Mineralnych „Surmin – Kaolin” S.A. w Nowogrodźcu
• Kopalnia i Zakłady Wzbogacania Surowców Ceramicznych i Ekologicznych „Ekocer” w

Zebrzydowej

Tab. 2.18. Wykaz zakładów działających na terenie Gminy

Lp Kopalina
Nazwa obszaru

górniczego Przedsiębiorstwo

1. Surowiec kaolinowy Maria III
Kopalnie Surowców Mineralnych
„SURMIN-KAOLIN”

2. Kruszywo naturalne Wykroty 
Przedsiębiorstwo Robót
Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.,
Nowogrodziec

3.
Gliny ceramiczne
kamionkowe

Zebrzydowa 
„EKOCERAMIKA’ Sp. z o.o.,
Suszki

4.
Surowce ilaste ceramiki
budowlanej

Jelczów
Południowy

Bolesławieckie Zakłady Materiałów
Ogniotrwałych, Bolesławiec 

2.7.1. Ocena zagrożeń 

Najważniejszymi problemami z zakresu ochrony kopalin uznano: Przekształcanie litosfery
na skutek powierzchniowej eksploatacji kopalin 
Eksploatacja kopalin może powodować rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie
wyrobisk oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a co za tym idzie zwiększa się
podatność na erozję odkrytych warstw ziemi i może następować obniżenie poziomu wód
gruntowych. Istotne jest odpowiednie przygotowanie procesu wydobycia, a także właściwa
rekultywacja po zakończonej eksploatacji. 
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2.8. GOSPODARKA ODPADAMI 

W ramach niniejszego dokumentu powstaje osobny dokument  Plan Gospodarki Odpadami  .
poniżej przedstawiono tylko główne założenia systemu gospodarki odpadami w Gminie.

Analiza stanu aktualnego gospodarki odpadami

Odpady komunalne
Szacuje się, że w Gminie Nowogrodziec wytworzono w roku 2003 ok. 31 tys. Mg odpadów
komunalnych.  Jednakże  w roku tym,  wywieziono  około  30% wszystkich  wytworzonych
odpadów komunalnych. W związku z tym należy przypuszczać, że część nie odbieranych
odpadów trafia do środowiska w sposób niekontrolowany powodując jego zanieczyszczenie
(tzw.  dzikie  wysypiska).  Na terenach  wiejskich  część  odpadów  jest  wykorzystywana  w
żywieniu zwierząt lub kompostowana. Odpady mające właściwości energetyczne (drewno,
papier, tworzywa sztuczne) są spalane, co w przypadku tworzyw sztucznych należy uznać
za zjawisko bardzo niebezpieczne dla środowiska (m.in. emisja chloru, dioksyn i furanów).
Sposób  zbiórki  odpadów na  obszarze  Gminy Nowogrodziec  jest  typowy dla  warunków
polskich na obszarach miejsko – wiejskich.
Aktualnie w Gminie jedynym sposobem postępowania z odpadami jest ich deponowanie na
składowiskach. Na obszarze Gminy funkcjonuje 1 składowisko odpadów komunalnych w
Nowogrodźcu łącznej pojemności ok. 180 tys. m3. Aktualnie jest ono wypełnione w 25%. Nie
planuje się modernizacji tego składowiska. Będzie ono zamknięte po roku 2009.

Osady ściekowe
Zgodnie  z  definicją  zawartą  w  ustawie  o  odpadach poprzez  komunalne  osady  ściekowe
rozumie się osady pochodzące z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do
oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu
ścieków komunalnych.
W  Gminie  Nowogrodziec  powstaje  rocznie  ok.  4,8  Mg  osadów  ściekowych.
Unieszkodliwianie są one w Centrum Utylizacji w Lubaniu

Odpady z sektora gospodarczego
W  ramach  prac  nad  niniejszym  planem  zidentyfikowano  ok.  102,5  tys.  Mg  odpadów
przemysłowych. 
Zdecydowanie najwięcej odpadów notuje się w przemyśle wydobywczym (prawie 99%) 
Do największych wytwórców odpadów przemysłowych na obszarze Gminy Nowogrodziec
należą:

1. KOPALNIE  SUROWCÓW  MINERALNYCH  „SURMIN  –  KAOLIN”  S.A.  W
NOWOGRODŹCU

2. Spółka z o.o. Ceramika "Przyborsk"
3. CERRYS S.C."
4. Jeleniogórska Energetyka Wysokich i Najwyższych Nnapięć Sp. z o.o.I.B.F.-POLSKA

Sp. z o.o.
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5. Usługi Tartaczne i Budowlane S.C. Irena i Piotr Mandziuk
6. HKP Polen Higiena i Produkcja Kosmetyków Polska
7. PROMECH PHU

Wg GUS (2003), spośród wytworzonych odpadów, blisko 100% (99,6%) unieszkodliwianych
jest  w Powiecie  bolesławieckim przez składowanie.  Znikomą masę odpadów poddaje  się
odzyskowi  (0,03%)  i  magazynowaniu  (0,01%).  Około  0,3%  masy  odpadów
unieszkodliwianych jest innymi metodami niż składowanie.

Prognoza zmian

Szacuje się, że w roku 2012 w Gminie Nowogrodziec powstanie ok. 5,5 tys. Mg odpadów
komunalnych, czyli o ok. 15% więcej niż w roku 2003.
Zmiany  w  ilości  i  rodzaju  wytwarzanych  w  sektorze  gospodarczym  odpadów  w
perspektywie  czasowej  do  roku  2012  zależeć  będą  przede  wszystkim  od  rozwoju
poszczególnych gałęzi przemysłu, rzemiosła i usług. Z doświadczeń światowych wynika,
że  na  każde  1%  wzrostu  PKB  przypada  2%  wzrostu  ilości  wytwarzanych  odpadów
(Krajowy plan gospodarki odpadami, 2002). Przyjmując wariant „optymistyczny” rozwoju
sytuacji  w Polsce,  jako stałą  tendencję  przewiduje  się  wyjście  z  recesji  i  dalszy  rozwój
gospodarczy  kraju  w  następstwie  restrukturyzacji  przemysłu  i  handlu  do  roku  2014.
Towarzyszyć temu zjawisku bedziue wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Jednocześnie
wzmagać  się  będzie  presja  na  ograniczenie  ilości  powstajacych  odpadów  poprzez
racjonalizację wykorzystania surowców.
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2.9. POWAŻNE AWARIE

Podstawowym aktem prawnym warunkującym postępowanie w wyniku poważnych awarii
jest  ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  Prawo  ochrony  środowiska,  zgodnie  z  nią  „Poważna
awaria jest to zdarzenie powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu  z  udziałem  substancji  niebezpiecznych,  w  wyniku,  czego  może  dojść  do
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. 

Na  terenie  Gminy  Nowogrodziec  nie  ma  zlokalizowanych  obiektów,  w  których
znajdowałyby się substancje, których rodzaje, kategorie i ilości mogą stanowić zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii. 

Przez teren  Gminy przebiegają wyznaczone trasy przewozu materiałów niebezpiecznych
(między innymi droga krajowa nr 4), którymi przewożone są substancje niebezpieczne i w
przypadku  zaistnienia  zdarzenia  drogowego  mogą  spowodować  wystąpienie  poważnej
awarii.
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2.10. ŹRÓDŁA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Podział  promieniowania  elektromagnetycznego  na  jonizujące  i  niejonizujące  wynika  z
granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. Złożone spektrum
promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal,
od fal  radiowych  przez  fale  promieni  podczerwonych,  zakres  widzialny  i  fale  promieni
nadfioletowych,  do  bardzo  krótkich  fal  promieni  rentgenowskich  i  promieni  gamma.  Z
całego  spektrum promieniowania  elektromagnetycznego  w sposób istotny  oddziałuja  na
organizmy tylko te,  które sa pochłaniane przez atomy, cząstki i struktury komórkowe. Z
uwagi  na  sposób  oddziaływania  promieniowania  na  materię,  widmo  promieniowania
elektromagnetycznego można podzielić na:

• promieniowanie  jonizujące,  występuje  w  wyniku  użytkowania  zarówno
wzbogaconych,  jak  i  naturalnych  substancji  promieniotwórczych  w  energetyce
jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle

• promieniowanie niejonizujące

Źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oddziałujące na środowisko
mogą  mieć  charakter  liniowy  lub  punktowy.  Elektromagnetyczne  promieniowanie
niejonizujące  występuje  w zakresie  częstotliwości  1  Hz  do  1016 Hz.  Z  punktu  widzenia
ochrony  środowiska  istotne  znaczenie  mają  źródła  liniowe  -  linie  elektroenergetyczne  o
napięciu  znamionowym  wynoszącym  110  kV  lub  wyższym  oraz  źródła  punktowe  -
urządzenia  emitujące  elektromagnetyczne  promieniowanie  niejonizujące  w  zakresie
częstotliwości 0,1-300,000 MHz, do których należą:
- urządzenia radionadawcze i telewizyjne (np. stacje bazowe telefonii komórkowej (STK)),
- urządzenia elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV (np. stacje 

transformatorowe).
Zagadnienia  ochrony  ludzi  i  środowiska  przed  niejonizującym  promieniowaniem
elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa
budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami
sanitarnymi.  W obowiązującym prawie  polskim natężenie  pola  elektrycznego o wartości
poniżej  1 kV/m uważane jest za całkowicie  bezpieczne,  nawet przy długotrwałym w nim
przebywaniu. Natomiast w polu o wartości powyżej 10 kV/m – strefa ochronna pierwszego
stopnia – przebywanie ludzi jest zabronione. W strefie ochronnej drugiego stopnia – pole o
natężeniu  1-10  kV/m  –  przebywanie  ludności  jest  dozwolone,  jednakże  nie  wolno
lokalizować  budynków  mieszkalnych,  szkół,  szpitali  itp.  W  Polsce  nie  istnieją  przepisy
ograniczające  gospodarowanie  oraz  przebywanie  ludności  w  obszarach,  w  których
występuje pole magnetyczne.  Najwyższe dopuszczalne natężenie pola magnetycznego na
stanowiskach,  na  których  praca  trwa  8  godzin  określone  przez  Ministerstwo  Pracy,  nie
może być większe niż 400 A/m (indukcja 0,5 mT). 
Pola elektryczne i  magnetyczne,  na które  są bezpośrednio narażone organizmy żywe,  na
dzisiejszy stan wiedzy są czynnikiem o znikomej szkodliwości.

Źródła  promieniowania  elektromagnetycznego  znajdujące  się  na  terenie  Gminy  Nowo-
grodziec  przedstawiono w poniższej tabeli. 

57



Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec

Tab. 2.19. Źródła promieniowania niejonizującego

L.p. Rodzaj źródła Lokalizacja
1. STK PLUS GSM nr 33180 Zebrzydowa (gm. Nowogrodziec)
2.
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3. STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2011

3.1. WSTĘP
Strategia  ochrony środowiska  będzie  stanowić  podstawę planowania  działań w zakresie
ochrony środowiska w latach 2005-2012 na terenie Gminy Nowogrodziec. 
Nadrzędny cel  Programu Ochrony Środowiska Gminy Nowogrodziec, uwzględniający kierunki
rozwojowe Gminy brzmi:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY, W KTÓRYM OCHRONAZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY, W KTÓRYM OCHRONA
ŚRODOWISKA MA ZNACZĄCY WPŁYW NA PRZYSZŁY CHARAKTERŚRODOWISKA MA ZNACZĄCY WPŁYW NA PRZYSZŁY CHARAKTER

GMINY I RÓWNOCZEŚNIE WSPIERA JEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY IGMINY I RÓWNOCZEŚNIE WSPIERA JEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY I
SPOŁECZNYSPOŁECZNY

Główną zasadą przyjętą  w „Programie…”,  mająca  odzwierciedlenie  w nadrzędnym celu
Programu,  jest  zasada  zrównoważonego  rozwoju1,  umożliwiająca  harmonizację  rozwoju
gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Obowiązek realizacji tej
zasady spoczywa na wszystkich obywatelach Polski (art.5 Konstytucji RP). Zrównoważony
rozwój jest także naczelną zasadą polityki państw – członków Unii Europejskiej.
Przy  opracowywaniu  kierunków  działań  i  celów  ekologicznych  kierowano  się  zapisami
zawartymi  w  Programie  zrównoważonego  rozwoju  i  ochrony  środowiska  województwa
dolnośląskiego,  Strategii  Rozwoju  Powiatu  Bolesławieckiego,  Strategii  rozwoju  Gminy
Nowogrodziec.

Układ całego rozdziału nawiązuje do struktury Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006
z  uwzględnieniem  perspektyw na  lata  2007-2010. Poniżej  omówiono  poszczególne  elementy
środowiska,  określając  w pierwszej  kolejności  cel  średniookresowy,  a następnie  kierunki
działań  prowadzące  do  osiągnięcia  tego  celu.  W  osobnym  rozdziale  przedstawiono
konkretne przedsięwzięcia, które będą realizowane na terenie gminy w ciągu najbliższych
czterech lat.

1 Zrównoważony, trwały rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych, nie
ograniczając możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń
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3.2. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I
RACJONALNE UŻYTKOWANIE ZASOBÓW PRZYRODY

3.2.1.Ochrona przyrody i krajobrazu 
Długoterminowe cele zakładane do osiągnięcia na terenie województwa dolnośląskiego w
zakresie  ochrony  przyrody  i  krajobrazu  wg  Programu  zrównoważonego  rozwoju  i  ochrony
środowiska województwa dolnośląskiego są:

− określenie zasobów przyrodniczych w województwie
− objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych
− podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
− rozwój terenów zieleni w miastach i na terenach wiejskich

3.2.1.1. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku

Cele średniookresowe:

RROZWÓJOZWÓJ  II  BIEŻĄCABIEŻĄCA  OCHRONAOCHRONA  OBSZARÓWOBSZARÓW  II  OBIEKTÓWOBIEKTÓW  CENNYCHCENNYCH   PRZYRODNICZOPRZYRODNICZO

OOCHRONACHRONA  WALORÓWWALORÓW  KRAJOBRAZUKRAJOBRAZU  REKREACYJNEGOREKREACYJNEGO   II  ROLNICZEGOROLNICZEGO

Ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych
Zgodnie  zakresie  planami  na  szczeblu  krajowym  i  wojewódzkim  sieć  obszarów
chronionych powinna się zwiększać. 

Ochrona krajobrazu kulturowego
Na szeroko pojęte dziedzictwo kulturowe składają się historycznie ukształtowane zespoły
urbanistyczne, obiekty architektury, tradycja regionu. 
Do  istotnych  elementów  dziedzictwa  kulturowego  Gminy  należy  zaliczyć  również
założenia parkowo- pałacowe. Parki podworskie najczęściej  nie są użytkowane zgodnie z
ich  przeznaczeniem,  co  sprawia,  że  duża  ich  część  nie  zachowała  dawnego  stylowego
charakteru.  Brak  właściwej  konserwacji  i  pielęgnacji,  a  także  koncepcji  ich  użytkowania
spowodował obniżenie ich wartości przyrodniczej i architektonicznej. Wydaje się, że należy
nie tylko opracować plany ich zabezpieczenia i  właściwego urządzenia,  ale tam gdzie to
możliwe  zaplanować  ich  rozbudowę  przestrzenną,  aby  mogły  lepiej  spełniać  funkcje
społeczno – kulturalne i być elementem wzbogacającym estetykę osiedli wiejskich.

Wskazane  jest  wykorzystywanie  funkcji  krajobrazowych  zadrzewień  zapewniających
przesłanianie  obiektów  dysharmonijnych  w  „otwartym  krajobrazie”  np.:  budynków,
których przekształcenie nie jest zasadne ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych.

Utrzymanie  wartości  przyrodniczych  i  naturalnego  krajobrazu  wsi  jest  uzależnione  od
tradycyjnych  metod  gospodarowania  opartych  o  gospodarstwa  małe,  prowadzone
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indywidualnie, bądź współpracujące między sobą. Jednocześnie dla Gminy zakłada się w
dalszych latach wsparcie rozwoju agroturystyki i ekoturystyki. 
Ważnym zadaniem będzie zapewnienie  warunków do ochrony zasobów przyrodniczych,
walorów  kulturowych  i  krajobrazowych,  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  możliwości
wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Na terenach tych rekreacja i turystyka
będą  przebiegały  w  sposób  zorganizowany,  a  obiekty  będą  spełniały  wymogi  ochrony
środowiska. 

Kierunki działań
• Inwentaryzacja i waloryzacji obszarów cennych przyrodniczo
• Pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie Gminy obiektów i form ochrony przyrody
• Powiększenie powierzchni zieleni miejskiej i wiejskiej
• Rewaloryzacja parków podworskich, przypałacowych 
• Zachowanie  i  rozwój  tradycyjnych  form  gospodarowania  (ekoturystyka,  agroturystyka,

rolnictwo  ekologiczne,),  które  będą  sprzyjały  zachowaniu  trwałości  zasobów  przyrodniczych
Gminy

• W  stosunku  do  nowo  powstających  obiektów  turystycznych  i  rekreacyjnych  przestrzeganie
wymagań ochrony środowiska 

• Przygotowanie opracowań, publikacji, informatorów, map dotyczących obiektów przyrodniczych
i zabytków kulturowych Gminy

• Budowa i rozwój ścieżek edukacyjnych 
• Edukacja mieszkańców w zakresie wartości przyrodniczych i krajobrazowych doliny Kwisy
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3.2.2. Ochrona lasów
Zgodnie  z  założeniami  Polityki  Ekologicznej  Państwa podstawowym  celem  polityki  w
zakresie  leśnictwa  jest  zachowanie  lasu  jako  najważniejszego  składnika  równowagi
ekologicznej  biosfery.  Zasoby  leśne,  jako  główny  czynnik  równowagi  środowiska
przyrodniczego,  przyrodniczego  jednocześnie  ważna  baza  odnawialnych  surowców  i
płodów leśnych, podlegają ochronie poprzez racjonalne ich użytkowanie.

3.2.2.1. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku
Gmina  Nowogrodziec  ma niski  wskaźnik  lesistości  (26%),  dlatego  też  ochrona  lasów  w
Gminie powinna skupić się na:

Cele średniookresowe

ZWIĘKSZANIE I ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW LEŚNYCHZWIĘKSZANIE I ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW LEŚNYCH
WZROST RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ SYSTEMÓW LEŚNYCHWZROST RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ SYSTEMÓW LEŚNYCH

POPRAWA STANU ZDROWOTNEGO LASÓWPOPRAWA STANU ZDROWOTNEGO LASÓW

Lasy  Państwowe,  jako  główny  realizator  polityki  leśnej  Państwa,  przyjmą  podstawowy
ciężar  wykonywania  prac  zalesieniowych  i  pielęgnacji  założonych  upraw  na  gruntach
państwowych. 
Większość  lasów  Gminy  zaliczona  jest  do  II  lub  I  strefy  uszkodzeń  przemysłowych.
Przyczyna  tego  stanu  jest  zanieczyszczenie  powietrza  związkami  siarki,  azotu,  fosforu.
Ponadto  osłabione  drzewostany  podatne  są  na  różnego  rodzaju  choroby  grzybowe  oraz
żery  szkodliwych  owadów.  Do  rozprzestrzeniania  się  chorób  przyczynia  się  również
jednolity skład gatunkowy lasów (w większości są to monokultury sosnowe).
Poważnym  zagrożeniem  są  również  pożary.  Głównymi  ich  przyczynami  są:  wypalanie
nieużytków przez rolników i nieostrożność turystów.

Dla Gminy Nowogrodzie szczególnie wskazane jest zwiększanie powierzchni lasów. Jest to
zgodne z Krajowym Programem zwiększania Lesistości. Bezpośrednia lokalizacja zalesieni i
zadrzewień określona jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin.
Lokalizacja ta powinna zapewnić zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów
leśnych. Docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie  powinna być mniejsza niż 5 ha.
Pod  zalesienia  powinny  być  przeznaczone  przede  wszystkim  grunty  VI  i  V  klasy
bonitacyjnej oraz w wyjątkowych sytuacjach IV klasy.
Niezbędna jest tutaj współpraca władz lokalnych, bowiem warunkiem skutecznych działań
w  pozyskiwaniu  środków  na  zalesiania  jest  opracowanie  powiatowego  i  gminnego
programu  zwiększania  lesistości,  z  rozpisaniem  ich  na  etapy.  Ważne  jest  określanie  w
Studiach  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gmin  granic  rolno  –
leśnych. Granice te są ważne z punktu widzenia optymalnego wykorzystania powierzchni
ziemi,  uporządkowania  przestrzeni  rolniczej  i  leśnej  zgodnej  z  warunkami  glebowymi,
przyrodniczymi i krajobrazowymi

W  Krajowym  Programie  Zwiększania  Lesistości  (2003  rok)  przedstawiono  kategoryzację
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miast  i  gmin  wykazujących  grunty  do  zalesienia  na  podstawie  liczby  punktów
odzwierciedlających ich preferencje zalesieniowe wg wariantu środowiskowego:

Tab. 3.1. preferencje zalesieniowe w punktacji KPZL

Gmina Liczba punktów
Gromadka 13,73
Bolesławiec (w) 13,48
Warta Bolesławiecka 10,48
Nowogrodziec 9,57
Osiecznica 7,64
Bolesławiec (m) 7,55

Zgodnie z tym Programem w latach 2001-2020 w Powiecie  Bolesławieckim do zalesienia
przewidzianych jest minimum 743 ha gruntów rolnych z sektora państwowego i 473 ha z
sektora niepaństwowego (3,6% przewidzianych gruntów w województwie dolnośląskim).

Z zagadnieniem zwiększania lesistości Gminy łączy się problem zadrzewiania terenów
zalewowych. Oddziaływanie lasu na stosunki wodne jest bardzo złożone i zależy od wielu
czynników. Lasy pełnią istotną rolę w kształtowaniu odpływu eliminując spływ
powierzchniowy i przekształcając opad w odpływ podziemny. Wpływają dodatnio na
bilans wodny zlewni poprzez:
− Zmniejszenie odpływu w okresie wezbrań spowodowanych intensywnymi opadami

oraz obniżeniem kulminacji fali powodziowej
− Zwiększenie odpływu w okresie niżówkowym
− Zmniejszenie wiosennego spływu powierzchniowego pochodzącego z topnienia śniegu
− Zmniejszenie parowania gleby
− Zwiększenie retencji
− Ochrona gleby przed erozja powierzchniową i liniową

Kierunki działań
• Bieżące  wykonywanie  w  lasach  zabiegów  ochronnych,  pielęgnacyjnych  (preferowanie

biologicznych i mechanicznych metod: zakładanie remiz, wywieszanie budek lęgowych, ochronę
mrowisk, wykładanie pułapek na owady, korowanie

• Lokalizacja zalesień i zadrzewień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
• Systematyczne zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo 
• Stały  monitoring środowiska  leśnego w celu  przeciwdziałania  stanom niepożądanym (pożary,

choroby, szkody przemysłowe, degradacja) 
• Zwiększenie różnorodności gatunkowej lasów i bieżąca ochrona istniejących kompleksów leśnych
• Edukacja  ekologiczna  w  zakresie  wzbogacania  i  racjonalnego  użytkowania  zasobów  leśnych

(zwiększenie różnorodności gatunkowej szczególnie w nasadzeniach porolnych)
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3.2.3. Ochrona gleb 
W  II  Polityce  Ekologicznej  Państwa zakłada  się  ekonomiczną  i  ekologiczną  racjonalizację
wykorzystania  gleb.  W  tym  celu  należy  dążyć  do  ograniczania  wykorzystania  gleb  w
sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy zagospodarowania
do naturalnego  potencjału  gleb,  eliminacji  produkcji  rolniczej  lub  odpowiedniej  zmiany
upraw na glebach zanieczyszczonych

3.2.3.1. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy 

OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓWOCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW
GLEBOWYCHGLEBOWYCH

REKULTYWACJA GLEB ZDEGRADOWANYCHREKULTYWACJA GLEB ZDEGRADOWANYCH

Gleby  Gminy  Nowogrodziec  w  dużej  mierze  mają  charakter  kwaśny  naturalny
zintensyfikowany przez rolnictwo i kwaśne opady atmosferyczne.
W przypadku rolnictwa erozja i degradacja gleb najczęściej powiązana jest z niewłaściwym
nawożeniem mineralnym i organicznym, nieprawidłową uprawą, likwidacją zakrzaczeń i
zdrzewień śródpolnych. Tak prowadzona polityka rolna decyduje o zubożeniu krajobrazu,
zmniejszeniu bioróżnorodności Gminy i powoduje wzrost ryzyka erozji gleb.
W Polsce aktami prawnymi regulującymi ilość wprowadzanego azotu do gleby są: Ustawa o
nawozach  i  nawożeniu z  dnia  26  lipca  2000  r.  z  późniejszymi  zmianami,  Rozporządzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r.  w sprawie szczegółowego sposobu
stosowania  nawozów  oraz  prowadzenia  szkoleń  z  zakresu  ich  stosowania oraz  Rozporządzenie
Ministra  Środowiska  z  dnia  23  grudnia  2002  r.  w sprawie  szczegółowych  wymagań,  jakim
powinny  odpowiadać  programy  działań  mających  na  celu  ograniczenie  odpływu azotu  ze  źródeł
rolniczych.
Z  punktu  widzenia  ochrony  gleb  ważne  jest  prowadzenie  działań  z  zakresu  edukacji
ekologicznej  rolników,  mające  na  celu  uświadomienie  konsekwencji  nieprawidłowej
gospodarki rolnej i wskazanie właściwych rozwiązań. Istotnym kierunkiem działań będzie
wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). 

Dla gleb Gminy Nowogrodziec problemem są również zanieczyszczenia pyłowe, których
źródłem  jest  przemysł,  energetyka  oraz  dynamicznie  rozwijający  się  transport  drogowy.
Problemem jest również degradacja gleb w wyniku prac górniczych. Gmina jest bogata w
złoża  surowców,  które  wydobywane  są  metodą  odkrywkową.  W  tym  wypadku
zagrożeniem jest ich eksploatacja - legalna  oraz w dużym stopniu nielegalna.

Wg  art.  109  ust.  2  Prawa  Ochrony  Środowiska,  w  zakresie  obowiązków  Starosty  leży
prowadzenie  okresowych badań jakości gleby i ziemi.  Starosta  prowadzi także corocznie
aktualizowany  rejestr  zawierający  informacje  o terenach,  na  których  stwierdzono
przekroczenia  standardów  jakości  gleby  lub  ziemi,  z wyszczególnieniem  obszarów,  na
których  obowiązek  rekultywacji  obciąża  starostę  (Art.  110  POŚ).  Kolejność  realizowania
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przez  starostę  zadań  w  zakresie  rekultywacji  powierzchni  ziemi  określają  powiatowe
programy ochrony środowiska (art. 111 POŚ). 

Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego i gleby zdegradowane na obszarach rolniczych
powinny być  zalesiane  lub zagospodarowywane  poprzez  przeznaczenie  ich na  plantacje
choinek, szkółki roślin ozdobnych, itp.

Kierunki działań
• Ochrona najlepszych kompleksów gleb
• Optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego gleb
• Racjonalne zużycie środków ochrony roślin i nawozów 
• Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego
• Wdrażanie zasad Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych
• Ochrona gleb przed degradacją i rekultywacja gleb zdegradowanych
• Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej
• Zalesianie gleb (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich)
• Monitoring szczelności zbiorników służących do przetrzymywania gnojownicy
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3.2.4. Ochrona zasobów kopalin
Region bolesławiecki  jest  bardzo zasobny w złoża surowców.  Z jednej  strony sprzyja  to
rozwojowi gospodarczemu Gminy Nowogrodziec , z drugiej jednak prowadzi do degradacji
środowiska.  Dlatego  też  ważnym  jest  prowadzenie  eksploatacji  w  taki  sposób,  aby
minimalizować negatywne jej skutki.

3. 2. 4.1 Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy:

OCHRONA ZASOBÓW ZŁÓŻ POPRZEZ ICH RACJONALNE WYKORZYSTANIEOCHRONA ZASOBÓW ZŁÓŻ POPRZEZ ICH RACJONALNE WYKORZYSTANIE

Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska (z  dnia  27  kwietnia  2001  r.)  stanowi,  że  złoża  kopalin
podlegają  ochronie  polegającej  na  racjonalnym  gospodarowaniu  ich  zasobami  oraz
kompleksowym wykorzystaniu, w tym kopalin towarzyszących .
Minister  Środowiska,  wojewodowie  i  starostowie  odpowiedzialni  są  za  kształtowanie
polityki  ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami surowców. W przypadku złóż
eksploatowanych  istotne  jest  maksymalne  wykorzystanie  zasobów  w  granicach
udokumentowania,  a  następnie  skuteczna  i  właściwa,  z  punktu  widzenia  gospodarki
przestrzennej  i ochrony środowiska, rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te głównie ciążą
na użytkowniku złoża,  natomiast  rolą  administracji  publicznej  jest  określenie  warunków
prowadzenia eksploatacji, jej zakończenia i rozliczenia.
Tam gdzie to możliwe powinien być preferowany wodno – leśny kierunek rekultywacji z
przeznaczeniem na cele rekreacyjne lub przeciwpowodziowe.

W  przypadku  złóż  nieeksploatowanych,  jedynym  sposobem  zabezpieczenia  zasobów
udokumentowanych  złóż  przed ich  utratą  jest  ochrona  obszarów,  na  których  występują
przed  zainwestowaniem  uniemożliwiającym  późniejszą  eksploatację.  W  przypadku
wymuszenia  przez  sytuację  gospodarczo-finansową  eksploatowania  tych  złóż  należy  w
bardzo  rygorystyczny  sposób  egzekwować  wymogi  ochrony  środowiska,  aby
zminimalizować wpływ eksploatacji na stan środowiska naturalnego.
 

Kierunki działań
• Likwidacja  i  rekultywacja  nielegalnych  wyrobisk  oraz  zapobieganie  powstawaniu  dzikich

wyrobisk 
• Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
• Zapobieganie wykorzystywaniu nieczynnych wyrobisk na „dzikie wysypiska”
• Stały monitoring eksploatowanych złóż
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3.3. ŚRODOWISKO I ZDROWIE. POPRAWA JAKOŚCI
ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

3.3.1. Jakość wód
Na  jakość  wód  powierzchniowych,  jak  i  podziemnych  wpływają  źródła  lokalne  i
zewnętrzne  (spoza  granic  gminy).  Szczególną  rolę  odgrywają  tu  punktowe  zrzuty
zanieczyszczeń.  Wśród  nich  największe  znaczenie  mają  zrzuty  ścieków  (bytowo
gospodarczych  i  przemysłowych)  nieoczyszczonych  lub  oczyszczonych  niedostatecznie.
Obok źródeł punktowych znaczący udział w zanieczyszczeniach mają spływy obszarowe
pochodzenia rolniczego.

3.3.1.1. Cele średnioterminowe i kierunki działań do 2011 roku
Jednym ze strategicznych działań zawartych w Strategii rozwoju Powiatu Bolesławieckiego jest:
„uporządkowanie  gospodarki  wodno  –  ściekowej  we  wszystkich  gminach  Powiatu
Bolesławieckiego”.  Zadanie  to  jest  realizacją  wojewódzkiego  celu  strategicznego:
„Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona”.
Również  w  Strategii  rozwoju  gminy  Nowogrodziec  zdefiniowano  zadania  dotyczące
uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej:

− Rozwój systemu wodociągów (dokończenie procesu wodociągowania gminy,
modernizacja  stacji  uzdatniania  w  Nowogrodźcu,  weryfikacja  możliwości
pozyskania wody z zasobów zlokalizowanych w obrębie kopalni „Bolko”

− Realizacja  programu  kompleksowej  gospodarki  ściekowej  (modernizacja
oczyszczalni ścieków, modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej na terenie
całej gminy)

Cel średniookresowy:

ZAPEWNIENIE II KLASY CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCHZAPEWNIENIE II KLASY CZYSTOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
UTRZYMANIE I OCHRONA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCHUTRZYMANIE I OCHRONA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH

ORAZ ORAZ 
RACJONALIZACJA ICH WYKORZYSTANIA DLA POTRZEB ZBIOROWEGORACJONALIZACJA ICH WYKORZYSTANIA DLA POTRZEB ZBIOROWEGO

ZAOPATRZENIA W WODĘ DO PICIAZAOPATRZENIA W WODĘ DO PICIA

Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej
Usługi  w  zakresie  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  realizowane  są  na  terenach
intensywnie zabudowanych w sposób zbiorowy lub na terenach o zabudowie rozproszonej
w sposób indywidualny. Ustawa Prawo wodne stanowi, że:
• Budowę  urządzeń  służących  do  zaopatrzenia  w  wodę  realizuje  się  jednocześnie  z

rozwiązaniem spraw gospodarki  ściekowej,  w szczególności  przez  budowę systemów
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

• W miejscach,  gdzie  budowa  systemów  kanalizacyjnych  nie  przyniosłaby  korzyści  dla
środowiska  lub  spowodowałaby  nadmierne  koszty,  należy  stosować  systemy
indywidualne

67



Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec

• Wprowadzający  ścieki  do  wód  lub  do  ziemi  są  zobowiązani  zapewnić  ochronę  wód
przed  zanieczyszczeniem,  w  szczególności  poprzez  budowę  i  eksploatację  urządzeń
służących tej ochronie

W  nawiązaniu  do  powyższego  ustawa  Prawo  wodne  zdefiniowała  pojęcie  aglomeracji:
„teren,  na  którym  zaludnienie  lub  działalność  gospodarcza  są  wystarczająco
skoncentrowane,  aby  ścieki  były  zbierane  i  przekazywane  do  oczyszczalni  ścieków
komunalnych”.  Zgodnie  z  tą  ustawa  oraz  Krajowym  Programem  Oczyszczania  Ścieków
gminy zostały zobowiązane do zrealizowania  zadań w zakresie  usuwania i  oczyszczania
ścieków na wyznaczonych terenach w terminach:
• Do 31  grudnia  2015r.  w  przypadku  aglomeracji  o  równoważnej  liczbie  mieszkańców

(RLM) wynoszącej od 2 000 do 15 000
• Do 31 grudnia 2010 r. w przypadku aglomeracji wynoszącej powyżej 15 000

Obecnie na terenie Gminy Nowogrodziec są realizowane lub są w trakcie opracowywania
inwestycje  w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.  Na tych terenach, gdzie nie ma w
planach  doprowadzenia  sieci  kanalizacyjnej  budowane  są  przydomowe  oczyszczalnie
ścieków. 
Dla  poprawy  jakości  wód  głownie  powierzchniowych  ważna  jest  również  odpowiednia
gospodarka wodno – ściekowa prowadzona w zakładach przemysłowych. 

Ograniczenie zanieczyszczeń spowodowanych niekontrolowanymi spływami
powierzchniowymi
Istotnym źródłem zanieczyszczenia zwłaszcza wód podziemnych są spływy obszarowe oraz
przedostawanie  się  zanieczyszczeń  z  nieszczelnych  szamb,  ścieki  przedostające  się  z
nieszczelnej  kanalizacji,  bądź  zanieczyszczenia  migrujące  ze  składowisk  odpadów
komunalnych i przemysłowych, oraz jako skutki zdarzeń awaryjnych. 
Ograniczanie  zanieczyszczeń  z  tytułu  spływów  powierzchniowych  będzie  realizowane
poprzez  systematyczne  wdrażanie  zasad  prowadzenia  gospodarki  rolnej  zgodnych  z
założeniami ochrony środowiska. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia
edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych. 
Podstawowymi  działaniami  ograniczającymi  zanieczyszczenie  wód  jest  maksymalne
ograniczenie  rozlewania  gnojownicy  na  polach  i  użytkach  zielonych,  ograniczenie
stosowania  nawozów  sztucznych  do  ilości,  które  nie  powodują  ich  przedawkowania.
Infiltracji  zanieczyszczeń  do  wód  podziemnych  można  również  zapobiegać  poprzez
tworzenie wzdłuż koryt cieków barier ochronnych z roślinności wysokiej o odpowiednim
składzie gatunkowym oraz układzie przestrzennym.

Kierunki działań
• Objęcie system kanalizacji wszystkich terenów zabudowanych na terenie Gminy lub, gdzie nie

jest to opłacalne ekonomicznie wybudowanie indywidualnych oczyszczalni
• Sukcesywna modernizacja starych sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
• Inwentaryzacja nielegalnych kolektorów lub rowów służących do odprowadzania ścieków
• Kontrola  wykonywania  postanowień  pozwoleń  wodnoprawnych  dotyczących  odprowadzania

ścieków
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• Monitoring studni głębinowych (wykorzystywanych jako szamba) i ich prawidłowa likwidacja
• Wspieranie  i  egzekwowanie  programów  racjonalnej  gospodarki  wodno-ściekowej  w zakładach

przemysłowych
• Promowanie prośrodowiskowych zasad uprawy, chowu i produkcji
• Racjonalne dawkowanie i przestrzeganie agrometeorologicznych terminów stosowania nawozów

sztucznych i środków ochrony roślin 
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3.3.2. Gospodarka odpadami

W ramach niniejszego dokumentu powstaje osobny dokument  Plan Gospodarki Odpadami  .
poniżej przedstawiono tylko główne założenia systemu gospodarki odpadami w Gminie.

Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami

Odpady komunalne
Cele krótkoterminowe na lata 2005 – 2008:

1. Objecie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców powiatu.
2. Skierowanie  w  roku  2008  na  składowiska  do  48%  (wagowo)  całkowitej  ilości  odpadów

komunalnych ulegających biodegradacji.
3. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 57% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele długoterminowe do roku 2012:
1. Deponowanie na składowisku nie więcej niż 41% wszystkich odpadów komunalnych w roku

2012.
2. Skierowanie  w roku  2012 na  składowiska  nie  więcej  niż  46% (wagowo)  całkowitej  ilości

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

Dla osiągnięcia założonych celów, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

1. Podnoszenie  świadomości  społecznej  obywateli,  w  szczególności  w zakresie  minimalizacji
wytwarzania odpadów.

2. Kierowanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Trzebieniu odpadów
komunalnych z terenu Gminy.

3. Podniesienie  skuteczności  selektywnej  zbiórki  odpadów  ze  szczególnym  uwzględnieniem
rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

4. Wdrażanie  selektywnej  zbiórki  odpadów  wielkogabarytowych,  budowlanych  i
niebezpiecznych

5. Redukcja  zawartości  składników  ulegających  biodegradacji  w  odpadach  kierowanych  na
składowisko.

6. Likwidacja dzikich składowisk.

Zapobieganie  i  minimalizacja  ilości  wytwarzanych odpadów jest  priorytetem  w polityce
odpadowej.  Dotyczy  ono  wszystkich  uczestników  życia  produktu,  tj.  projektantów,
producentów,  dystrybutorów,  a  także  konsumentów,  a  z  chwilą  gdy  produkt  staje  się
odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami
komunalnymi.
Dla zapobiegania i  zmniejszania  ilości  powstających odpadów powinny być prowadzone
m.in. następujące działania:

1. Edukacyjno – informacyjne, polegające na kreowaniu zachowań konsumentów.
2. Organizacyjne.
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Zasady funkcjonowania systemu będą następujące:
1. System gospodarki odpadami w Gminie bazował będzie na ZUOK w Trzebieniu.
2. Dla  obniżenia  kosztów  transportu,  wybudowana  zostanie  w  Bolesławcu  stacja

przeładunkowa. 
3. Na  obszarze  Gminy  zbiórka  selektywna  prowadzona  będzie  systemem  „na

donoszenie” za pomocą zestawu 3 pojemników.
4. Wysegregowane odpady mające wartość materiałową (papier, tworzywa sztuczne,

szkło, metale) oraz odpady zmieszane (w miarę wolnych mocy przerobowych) będą
kierowane do ZUOK w Trzebieniu.

5. Na obszarze Gminy prowadzone będą działania informacyjno – edukacyjne w celu
zachęcenia  mieszkańców  do  kompostowania  odpadów  biodegradowalnych  w
kompostownikach na terenie posesji.

6. Odpady nie mające wartości materiałowej unieszkodliwiane będą przez składowanie
do roku 2009 na składowisku w m. Nowogrodziec, a następnie w Trzebieniu.

7. Integralną częścią systemu, jednakże opartą na innym sposobie zbierania odpadów
od właścicieli nieruchomości będzie:
• zbiórka odpadów niebezpiecznych (ze strumienia odpadów komunalnych).
• zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych  (meble,  sprzęt  TV,  AGD,  urządzenia

elektroniczne).
• zbiórka odpadów budowlanych.

Osady ściekowe

Cele na lata 2004 – 2014:

1. Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia
maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

2. Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.
3. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy

jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i
chemicznego.

Przewiduje się wielokierunkowy sposób postępowania z wytworzonymi osadami, zależnie
od ich  składu oraz  uwarunkowań  lokalnych.  Zgodnie  z  zapisami  wojewódzkiego  planu
gospodarki  odpadami  przewiduje  się  następujące  kierunki  postępowania  z  osadami
ściekowymi:

• wykorzystanie osadów do celów rolniczych,
• wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów na cele rolnicze,
• tworzenie  mieszanek  z  innymi  materiałami,  w  tym  odpadami,  a  następnie

wykorzystanie do niwelacji i rekultywacji terenów,
• kompostowanie, a następnie wykorzystanie do celów rolniczych lub do niwelacji i

rekultywacji terenów,
• stabilizacja chemiczna, w celu dalszego odzysku lub unieszkodliwienia,
• suszenie i granulacja,
• składowanie na odpowiednio przystosowanych obiektach.
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Osady ściekowe, przy spełnieniu określonych warunków technologicznych będą mogły być
również wykorzystane do produkcji cementu, węgla aktywnego, cegieł itp.

Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz ich wykorzystania
w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład (chemiczny i zawartość patogenów), co określa
Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  1  sierpnia  2002  r.  w sprawie  komunalnych  osadów
ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 - sprostowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz. 1299).

Deponowanie  osadów  na  składowiskach  odpadów  nie  jest  kierunkiem  zalecanym,  lecz
możliwym do wykorzystania.

Odpady z sektora gospodarczego

Zgodnie  z  zapisami  wojewódzkiego  planu  gospodarki  odpadami  (2004),  dla  sektora
gospodarczego określono następujący cel ogólny do roku 2012:

Zmniejszenie zagrożenia ze strony odpadów z sektora gospodarczego

Dla osiągnięcia założonego celu, konieczne jest podjęcie następujących kierunków działań:

1. Stymulowanie  podmiotów  gospodarczych  wytwarzających  odpady  przemysłowe  do
zintensyfikowania działań zmierzających do minimalizacji  ilości  wytwarzanych odpadów i
maksymalizacji ich gospodarczego wykorzystania.

2. Zgodność wydawanych zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami z zapisami powiatowego
planu gospodarki odpadami.

Starostwo powiatowe może kształtować gospodarkę odpadami w sektorze gospodarczym
poprzez instrument jakim jest wydawanie zezwoleń dla podmiotów gospodarczych zgodnie
z ustawą o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).
Art.  18  pkt.  3  ustawy  o  odpadach  daje  organom  administracji  instrument  w  postaci
możliwości  odmowy  wydania  pozwolenia  na  wytwarzanie  odpadów  w  przypadkach
określonych w przepisach o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki
odpadami: 

• mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska, 
• jest niezgodny z planem gospodarki odpadami. 

W związku z tym w Planie podano cele, kierunki i niezbędne działania dla wybranych grup
odpadów i dla wybranych sektorów przemysłu. Wydawane zezwolenia muszą być z nimi
zgodne.
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Koszty gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

W  tabeli  1.  zamieszczono  syntetyczne  informacje  o  planowanych  kosztach  gospodarki
odpadami do roku 2012: 

Tab.  1.  Koszty  inwestycyjne  i  eksploatacyjne  systemu gospodarki  odpadami  w sektorze
komunalnym

L.p. Wyszczególnienie Lata
2005-2008 2009-2012

1. Koszty inwestycyjne (tys. zł) 1 196 451,1
2. Koszty inwestycyjne razem (tys. zł) 1 647,4
3. Koszty nieinwestycyjne (tys. zł) 122,8 55,1
4. Koszty nieinwestycyjne razem (tys. zł) 177,9
5 Koszty razem (tys. zł) 1 318,8 506,2
6. Koszty (tys. zł) 1 825
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3.3.3. Jakość powietrza atmosferycznego 
W  ostatnich  latach  jakość  powietrza  generalnie  uległa  poprawie,  co  wiązało  się  z
ograniczeniem  zanieczyszczeń  „napływowych”  (zwłaszcza z tzw.  „Czarnego Trójkąta”)  i
ograniczaniem  emisji  z  obiektów  przemysłowych  zlokalizowanych  na  terenie  całego
powiatu  (w  tym  Gminy  Nowogrodziec).  Jedynym  parametrem,  który  w  roku  2003
wykazywał ponadnormatywne stężenie był pył zawieszony PM10 na stacji w Bolesławcu.
W  krajach  Unii  Europejskiej  kompleksową  regulację  w  tej  dziedzinie  stanowi  tzw.
dyrektywa  ramowa  w  sprawie  oceny  i  zarządzania  jakością  powietrza  w  otoczeniu  -
96/62/EC. Określa ona podstawowe ramy prawne, w tym ujednolicone metody i kryteria
oceny jakości powietrza i jest uzupełniana licznymi pochodnymi aktami prawnymi. Z kolei
„poprawa jakości powietrza” jest zgodna z celem zdefiniowanym w dokumencie "Polityka
ekologiczna państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010"
(poprawa stanu zanieczyszczenia  powietrza  oraz uzyskanie  norm emisyjnych,  wymaganych przez
przepisy Unii  Europejskiej) oraz z zadaniami określonymi w "Programie zrównoważonego
rozwoju  i  ochrony  środowiska  województwa  dolnośląskiego"  w  ramach  osi  strategii
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.
W Strategii rozwoju Powiatu Bolesławieckiego również wśród zadań strategicznych mówi
się o ograniczeniu emisji zanieczyszczeń powietrza, a w szczególności:
− Opracowaniu i wdrożeniu programu promocji energetyki niekonwencjonalnej
− Zmianie systemów grzewczych na proekologiczne
− Opracowaniu  i  wdrożeniu  programu  gazyfikacji  wszystkich  gmin  Powiatu

Bolesławieckiego

3.3.3.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku

C  el średniookresowy  

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZAPOPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA

Zarządzanie ochroną powietrza 
Zarządzanie ochroną powietrza odbywa się w układzie stref, które stanowią powiaty lub
aglomeracje powyżej 250 tys. mieszkańców.
Powiat Bolesławiecki, jako strefa, nie wymaga opracowania Programu ochrony powietrza.
Monitorowania stanu powietrza i opracowywanie Programów ochrony powietrza należy do
zadań wojewody, dlatego też nie ma potrzeby prowadzenia przez Starostwo dodatkowych
badań jakości powietrza. W ramach systemu zarządzania ochroną powietrza proponuje się
utworzenie powiatowej (i gminnych) bazy danych.
Starostwo  Powiatowe  wydaje  decyzje  dotyczące  dopuszczalnych  poziomów  stężeń
substancji  emitowanych do powietrza przez podmioty gospodarcze i w tym zakresie  ma
możliwość kontrolowania, czy poszczególne zakłady nie przekraczają limitów.
Na  terenie  powiatu  i  tym  samym  Gminy  Nowogrodziec  powinno  przyjąć  się  zasadę
analizowania każdej nowej inwestycji pod kątem wpływu na jakość powietrza. 
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Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza pochodzącego ze źródeł emisji niskiej
Źródłem  „niskiej  emisji”  są  lokale  źródła  grzewcze  budynków  mieszkalnych,  urzędów,
budynków użyteczności publicznej, itp. 
Docelowo system zaopatrzenia w ciepło całej ludności miasta Nowogrodziec powinien być
oparty  o  centralizację  systemu ciepłowniczego,  czyli  rozbudowę  sieci  ciepłowniczej  oraz
podłączenie jak największej liczby gospodarstw domowych do sieci. Jest to ważne zagad-
nienie, gdyż jedna centralna ciepłownia ma zdecydowanie mniejszy wpływ na środowisko
niż  wiele  lokalnych  źródeł  ciepła.  Centralne  obiekty  energetyczne  mają  z  reguły  lepszą
sprawność cieplną oraz posiadają odpowiednie urządzenia redukujące zanieczyszczenia.
Na terenach wiejskich gdzie względy ekonomiczne ograniczają budowę zdalaczynnych sieci
ważne jest propagowanie proekologicznych źródeł energii (energia elektryczna, gaz, olej).
Można  również  wykorzystywać  lokalne  zasoby  energii  odnawialnej  (np.  woda,  uprawa
wierzby energetycznej).
W  ostatnich  latach  coraz  powszechniej  stosuje  się  spalanie  biomasy,  głównie  słomy  i
wierzby energetycznej. Jest to o tyle znaczące, że koszty eksploatacyjne takich instalacji są
niższe niż przy kotłach opartych na węglu, oleju, gazie. Poza tym na terenach rolniczych jest
to możliwość dodatkowego dochodu dla rolników. Istotne jest to, że wierzba nie potrzebuje
dobrych  gleb  (wystarczą  gleby  III,  IV  i  V  klasy)  i  może  być  wykorzystywana  przy
rekultywacji terenów zdegradowanych.

W  celu  ograniczania  zużywania  opału,  a  tym  samym  zmniejszaniu  emisji,  ważna  jest
termomodernizacja  ogrzewanych  obiektów  (indywidualnych,  jak  przemysłowych)  i
systemów zasilania cieplnego. 

Poza  emisją  zanieczyszczeń  typowych  przy  spalaniu  tradycyjnych  paliw,  duży problem
stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak
opakowania  z  powłoką  aluminiową,  butelki  PET,  powodujących  emisję  substancji
specyficznych do powietrza.

Emisja komunikacyjna
W związku z ogólnymi prognozami stałego wzrostu natężania ruchu drogowego,  emisja
komunikacyjna stanowi coraz większe zagrożenie. Dotyczy to szczególnie terenów leżących
w  sąsiedztwie  dróg  krajowych  i  wojewódzkich.  Zmniejszenie  uciążliwości  będzie
następować poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miejscowości, poprzez
budowę obwodnicy oraz wprowadzanie nasadzeń  zieleni izolacyjnej.

Władze  gminne  będą  wspomagały  działania  edukacyjne  mające  na  celu  podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństwa m.inn. poprzez organizację kampanii typu „dzień
bez samochodu”, propagowanie wspólnych dojazdów samochodami prywatnymi („cztery
osoby  –  jeden  samochód”  zamiast  „cztery  osoby  –  cztery  samochody”)  lub  dojazdy
komunikacją zbiorową.

Emisja ze źródeł przemysłowych
Duże zakłady przemysłowe są objęte dosyć dobrze funkcjonującym systemem monitoringu.
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Zakłady  te  z  uwagi  na  duże  opłaty  środowiskowe  same  modernizują  nieefektywne
instalacje  oraz  wprowadzają  nowe  technologie.  Wprowadzanie  nowych  technologii  jest
jedną  z  wiodących  zasad  rozwoju  przemysłu.  Z  punktu  widzenia  ochrony  środowiska
najlepsze technologie związane są z pojęciem „BAT”, czyli Najlepsza Dostępna Technologia.
Są  to  najlepsze  i  najbardziej  efektywne  metody,  mające  na  celu  jak  najmniejsze
oddziaływanie na środowisko.
Kierunki działań
• Inwentaryzacja największych źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie Gminy
• Optymalizacja gospodarki cieplnej (modernizacja i rozbudowa istniejących systemów

ciepłowniczych)
• Ograniczanie zużycia energii poprzez termomodernizację ogrzewanych obiektów 
• Podłączanie do sieci gazowej poszczególnych miejscowości Gminy, ewentualnie pomoc w

zorganizowanie sprawnej dystrybucji indywidualnego zaopatrzenia w gaz
• Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. biomasa, energia wodna)
• Likwidacja najbardziej nieefektywnych kotłowni
• Budowa obwodnic 
• Bieżąca modernizacja dróg
• Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej; budowa nowych tras rowerowych 
• Edukacja ekologiczna mieszkańców nt. proekologicznych zachowań 
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3.3.4. Hałas
Hałasem jest  każdy niepożądany,  nieprzyjemny,  dokuczliwy a nawet  szkodliwy dźwięk,
który praktycznie towarzyszy każdej działalności człowieka. Powszechność występowania
hałasu  powoduje  wiele  negatywnych  skutków,  szczególnie  dla  jakości  życia  i  zdrowia
człowieka,  należy  on  do  najbardziej  dokuczliwych  problemów  środowiska,  związanych
z rozwojem cywilizacji.

3.3.4.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku
Zgodnie z zasadami polityki  ekologicznej  państwa poprawa jakości  środowiska powinna
obejmować  również  zmniejszenie  skali  narażenia  mieszkańców  na  ponadnormatywny
hałas. Wg Ustawy Prawo ochrony środowiska ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu
jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 
− Utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie
− Zmniejszaniu  poziomu  hałasu,  co  najmniej  do  dopuszczalnego,  gdy  nie  jest  on

dotrzymany

Cel średniookresowy

ZMNIEJSZENIE SKALI NARAŻENIA MIESZKAŃCÓW GMINY NAZMNIEJSZENIE SKALI NARAŻENIA MIESZKAŃCÓW GMINY NA
PONADNORMATYWNY POZIOM HAŁASU PONADNORMATYWNY POZIOM HAŁASU 

Ochrona przed hałasem komunikacyjnym

Przez teren Gminy przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie. Celem ograniczenia natężenia
ruchu  na  drogach  należy  podjąć  praktycznie  identyczne  działania  jak  dla  zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze źródeł komunikacji liniowej.  Stąd
budowa  obwodnicy,  modernizacja  dróg,  zwiększenie  udziału  transportu  rowerowego  i
zbiorowego.  Ponadto  konieczna  jest  budowa  ekranów  akustycznych  nie  tylko  przy
istniejących drogach,  ale  również  przy projektowanych. Pomocne w tym względzie będą
wytyczne,  co  do sporządzania  programów  operacyjnych  w  zakresie  budowy  ekranów
akustycznych,  które  będą  opracowane  pod  nadzorem  Ministerstwa  Środowiska  
(  termin  realizacji:  2006)  oraz  wymiana  okien  na  dźwiękoszczelne  w  najbardziej
newralgicznych  punktach  (zwłaszcza  w  zwartej  zabudowie  miejskiej).  Te  wszystkie
działania  są  ważne  również  ze  względu  na  fakt,  że  uciążliwości  związane  z  hałasem
odczuwane są nie tylko w dzień, ale także i w nocy.
Ważnym zadaniem jest również usprawnienie ruchu drogowego i przepustowości ulic na
terenie miejscowości (szczególnie miasta Nowogrodziec) ponieważ uciążliwość akustyczna
jest największa w momencie hamowania i ruszania pojazdów.
Jako  alternatywę  dla  ruchu  samochodowego  należałoby  sprawdzić  możliwości  rozwoju
transportu kolejowego i wodnego.

Problem  zagrożenia  emisją  hałasu  należy  integrować  z  aspektami  planowania
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przestrzennego  w opracowywaniu  lub  wprowadzaniu  zmian  do  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego. 

Kierunki działań   
• Szczegółowa inwentaryzacja miejsc o największym natężeniu ruchu drogowego
• Monitoring  hałasu  drogowego  w  wyznaczonych  punktach,  dokonanie  oceny  akustycznej

wybranych miejsc
• Budowa ekranów akustycznych 
• Wprowadzanie  do  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  zapisów  odnośnie

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów 
• Preferowanie  lokalizacji  niskokonfliktowych  dla  środowiska  przy  opiniowaniu  raportów

oddziaływania na środowisko. 
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3.3.5. Promieniowanie elektromagnetyczne 
Zagadnienie promieniowanie niejonizującego związane jest przede wszystkim z obecnością
stacji  nadawczych i  bazowych telefonii  komórkowych oraz stacji  elektroenergetycznych i
linii wysokiego napięcia (powyżej 110 kV).

3.3.5.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy

BIEŻĄCA KONTROLA ŹRÓDEŁ EMISJI PROMIENIOWANIABIEŻĄCA KONTROLA ŹRÓDEŁ EMISJI PROMIENIOWANIA
ELEKTROMAGNETYCZNEGOELEKTROMAGNETYCZNEGO

Wg  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska ochrona  przed  polami  magnetycznymi  polega  na
zapewnieniu  jak  najlepszego  stanu  środowiska  poprzez  utrzymanie  poziomów  pól
elektromagnetycznych  poniżej  dopuszczalnych  lub  co  najmniej  na  tych  poziomach  oraz
zmniejszanie poziomów pól co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Brak  pomiarów  pól  elektromagnetycznych  uniemożliwia  dokładne  określenie  poziomu
promieniowania  w  Gminie,  ani  określeniu  zmian,  dlatego  też  głównym  działaniem  z
zakresu  ochrony  przed  polami  elektromagnetycznymi  będzie  prowadzenie  badań,  które
pozwolą  na  ocenę  skali  zagrożenia  promieniowaniem.  Prowadzenie  corocznie
aktualizowanego  rejestru  informacji  na  terenach,  na  których  stwierdzono  przekroczenia
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych jest zadaniem wojewody. Kolejnym
ważnym zadaniem służącym do realizacji celu, w gestii już starosty i wójta lub burmistrza,
będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych  ochronie  przed  promieniowaniem  (II  PEP).  Zapisy  te  będą  podstawą  do
wprowadzenia  stref  ograniczonego użytkowania  wokół  urządzeń  elektroenergetycznych,
radiokomunikacyjnych  i  radiolokacyjnych  gdzie  rejestruje  się  przekroczenie
dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. 
W przypadku nowych urządzeń należy poszukiwać niskokonfliktowych lokalizacji.
 

   Kierunki działań   
• Weryfikacja istniejących źródeł pól elektromagnetycznych
• Wprowadzenie  do  planów zagospodarowania  przestrzennego  zagadnień ochrony przed  polami

elektromagnetycznymi
• Wyeliminowanie źródeł potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi i środowiska
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3.3.6. Awarie przemysłowe
Według  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  poważna  awaria  jest  to  „zdarzenie,  w
szczególności  emisja,  pożar  lub  eksplozja,  powstałe  w  trakcie  procesu  przemysłowego,
magazynowania  lub  transportu,  w  którym  następuje  jedna  lub  więcej  niebezpiecznych
substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”

3.3.6.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy

ZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ZMNIEJSZANIE SKUTKÓW EKOLOGICZNYCH IZAPOBIEGANIE ZAGROŻENIOM I ZMNIEJSZANIE SKUTKÓW EKOLOGICZNYCH I
SPOŁECZNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU POWAŻNYCH AWARIISPOŁECZNYCH POWSTAŁYCH W WYNIKU POWAŻNYCH AWARII

PRZEMYSŁOWYCHPRZEMYSŁOWYCH

Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza (wg POŚ) zapobieganie zdarzeniom
mogącym powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska.
Obowiązki  związane  z  awariami  przemysłowymi  spoczywają  głównie  na  prowadzącym
zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach
Państwowej  Straży Pożarnej,  a także  wojewodzie.  Szczegółowy opis obowiązków podaje
ustawa Prawo ochrony środowiska.
Na  terenie  Gminy  Nowogrodziec,  z  uwagi  na  obecność  dróg  krajowych  oraz  bliskiej
odległości przejścia granicznego, szczególne zagrożenie wiąże się z obecnością stacji paliw
oraz ruchem tranzytowym cystern.

Kierunki działań:
• Wykreowanie właściwych zachowań mieszkańców w sytuacji wystąpienia awarii przemysłowej

lub zagrożenia w wyniku transportu materiałów niebezpiecznych. 
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3.4. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE SUROWCÓW,
MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII

3.4.1. Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 

Na terenie Gminy Nowogrodziec zagrożenie powodziowe związane jest z rzekamą Kwisą. 

3.4.1.1. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy

ZMNIEJSZENIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO ZMNIEJSZENIE ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 
POPRZEZ RACJONALNE WYKORZYSTANIE NATURALNYCH ZDOLNOŚCIPOPRZEZ RACJONALNE WYKORZYSTANIE NATURALNYCH ZDOLNOŚCI

RETENCYJNYCH ZLEWNIRETENCYJNYCH ZLEWNI

Obecnie  jednym  z  najważniejszych  celów  w  województwie  dolnośląskim  dotyczącym
ochrony  przeciwpowodziowej  jest  stworzenie  kompleksowego  systemu  sterowania
przeciwpowodziowego,  uwzględniającego  zachowanie  walorów  przyrodniczych,  w
szczególności  dolin  rzecznych.  Ważnym  dokumentem,  obecnie  na  etapie  wdrażania  jest
rządowy  program  Odra  2006,  mający  na  celu  przeciwdziałanie  powodziom  oraz
ograniczenie ich skutków.
W województwie dolnośląskim prowadzone są działania zmierzające do zwiększenia małej
retencji,  głównie  poprzez  tworzenie  polderów,  jako  najprostszego  i  najtańszego
rozwiązania.
W celu  bezpośredniej  ochrony należy  na  bieżąco  kontrolować  stan istniejących  wałów i
budowli wodnych, w tym również stan urządzeń melioracyjnych.
Ważne jest również przygotowanie mieszkańców na wypadek powodzi. Można to robić w
formie szkoleń, ulotek, informacji w prasie.

Kierunki działań
• Regulowanie koryt rzecznych zgodnie z ich naturalnym biegiem
• Ocena stanu urządzeń melioracyjnych
• Bieżąca konserwacja cieków powierzchniowych, nasypów i urządzeń hydrotechnicznych ochrony

przeciwpowodziowej
• Ujęcie w planach zagospodarowania przestrzennego terenów zalewowych
• Odtworzenie melioracji terenów rolnych
• Zwiększenie  zdolności  retencyjnej  zlewni  poprzez  małą  retencję  zbiornikową,  zalesienia,

właściwe zabiegi argotechniczne i melioracyjne
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3.4.2. Energia odnawialna
W  Strategii  rozwoju  Gminy  Nowogrodziec  zdefiniowano  potrzebę  rozwijania
prośrodowiskowych  systemów  energetycznych,  czemu  sprzyjać  ma  m.inn.
wykorzystywanie biomasy w kotłach w celach grzewczych.

3.4.2.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy

WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJWYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ

Polityka ekologiczna państwa zakłada do 2010 roku, co najmniej podwojenie w stosunku do
2000 roku wykorzystania energii  ze źródeł odnawialnych.  Jest  to zgodne z polityką Unii
Europejskiej.  Wykorzystanie  odnawialnych  źródeł  energii  na  terenie  gminy  poprzedzać
powinna wnikliwa analiza stanu aktualnego i możliwości jej pozyskania.

Szansą  dla  regionu  będzie  wykorzystanie  alternatywnych  źródeł  energii,  związanych  z
lokalną bazą surowców. Na terenie Gminy można by zastanowić się nad wykorzystaniem
rzeki Kwisy i  wybudowaniu elektrowni wodnych. Ostatnio coraz częściej  korzysta się w
lokalnych  kotłowniach  z  energii  biomasy  (zrębki  drewna,  słoma,  trociny,  m.inn.  z
okolicznych zakładów). Do celów energetycznych może być wykorzystywana także energia
takich  roślin  jak  wierzba  czy  malwa  pensylwańska  oraz  biogaz  powstający  w  wyniku
fermentacji  odpadów  z  produkcji  zwierzęcej.  Należałoby  opracować  „program
wykorzystania  alternatywnych  źródeł  ciepła”  z  równoczesnym  propagowaniem  zmiany
paliwa na bardziej przyjazne środowisku.

Kierunki działań
• Zbadanie możliwości wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnej
• Promowanie  projektów  dotyczących  wykorzystania  energii  ze  źródeł  odnawialnych

i niekonwencjonalnych 
• Propagowanie działań na rzecz zmiany paliw nieekologicznych na paliwa przyjazne środowisku
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3.5. ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

3.5.1.Turystyka i rekreacja
Istotnym czynnikiem wpływającym na stan środowiska naturalnego Gminy Nowogrodziec
jest  rozwój  społeczny i  gospodarczy.  Gmina ze względu na swoje  walory  przyrodniczo-
krajobrazowe posiada naturalne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji

3.5.1.1. Cele średniookresowe i kierunki działań do 2011 roku

Cel średniookresowy

DYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI POPRZEZ OPTYMALNEDYNAMICZNY ROZWÓJ TURYSTYKI I AGROTURYSTYKI POPRZEZ OPTYMALNE
WYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY, PRZY PEŁNEJWYKORZYSTANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH GMINY, PRZY PEŁNEJ

OCHRONIE PRZYRODY I KRAJOBRAZU.OCHRONIE PRZYRODY I KRAJOBRAZU.

Jedno z ważniejszych zadań zawartych w Strategii rozwoju Powiatu Bolesławieckiego dotyczy
„promocji walorów turystycznych i gospodarczych powiatu”. 
Również  w  Strategii  rozwoju  Gminy  Nowogrodziec  wskazuje  się  na  potrzebę  wspierania
rozwoju funkcji turystyczno – rekreacyjnej Gminy.

Turystyka przyjazna środowisku
Położenie Gminy na terenach o wysokich walorach przyrodniczych  jest szansą dla rozwoju
turystyki przyjaznej środowisku lub turystyki harmonijnej  (z zasobami środowiska), czyli
ekoturystyki.  W  związku  z  tym,  większy  nacisk  kładziony  będzie  na  rozwój  lokalny  i
marketing  wakacyjny.  Powstawanie  gospodarstw  agroturystycznych  będzie  dla
indywidualnych rolników alternatywą poszukiwania innych źródeł dochodu. Jednocześnie
gospodarstwa  te  powinny  być  wyposażone  w  sprzęt  do  pływania,  wędkowania  i
uprawiania  czynnych  form  turystyki.  Przemyślany  rozwój  ekoturystyki  będzie  się
przyczyniał  do zdrowego spędzenia  czasu wolnego jak również  do ochrony środowiska
naturalnego i kulturowego. 

Rozwój turystyki kwalifikowanej 
W  ostatnich  latach  obserwuje  się  modę  na  uprawianie  aktywnej  turystyki.  Dlatego
niezbędne stanie się wyznaczanie kolejnych szlaków turystycznych, ścieżek rowerowych,
konnych,  szlaków  wodnych  oraz  właściwe  ich  zagospodarowanie:  wyznaczenie  miejsc
odpoczynku  i  biwakowania,  uzupełnienie  oznakowania.  Teren  Gminy  daje  również
perspektywy dla rozwoju turystyki łowieckiej - partnerami będą nadleśnictwa i posiadana
przez nie baza noclegowa. 

Rozwój infrastruktury towarzyszącej turystyce
Aby  rozwój  turystyki  w  jak  najmniejszy  sposób  oddziaływał  na  środowisko  naturalne
regionu,  należy  przystosować  istniejące  obiekty  do  intensywnego  wykorzystania
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okresowego.  W  tym  celu  konieczna  będzie  rozbudowa  infrastruktury  technicznej
(kanalizacji, oczyszczalni ścieków, zagospodarowanie odpadów stałych). Powstawać będą
również nowe obiekty sportowe i rekreacyjne.
Do powstawania  nowych obiektów będą wyznaczane obszary selektywnie  wybrane,  od-
powiednio  przygotowane,  o  wysokim  standardzie  uzbrojenia.  Akceptacja  ich  budowy
będzie zależna od spełnienia  wymogów ochrony środowiska i krajobrazu. Ważne będzie
dostosowanie  przyszłego budownictwa do wymagań architektonicznych,  wynikających  z
planu  zagospodarowania  przestrzennego,  istniejącej  zabudowy  i  warunków  krajobrazo-
wych. 

Istotnym zagadnieniem jest  modernizacja dróg dojazdowych do obiektów turystycznych,
budowa  parkingów  i  miejsc  postojowych.  Remont  nawierzchni  dróg  przyczyni  się  do
wzrostu ilości turystów odwiedzających tak ciekawe tereny. Lepszy stan dróg przyczyni się
do dalszego inwestowania w rozwój działalności agroturystycznej.
Z  racji  swego  położenia  Gmina  ma  szanse  zaistnieć  jako  port  żeglugi  śródlądowej.  W
związku  z  tym,  należałoby  opracować  specjalny  program  aktywizacji  sportu  wodnego  i
turystyki wodnej na Kwisie w powiązaniu z budową portu i przystaniami wodnymi.

Przystosowanie szlaków turystycznych do funkcji edukacyjnych
Na terenie  Gminy  znajduje  się  niewiele  szlaków turystycznych  pieszych  i  rowerowych.
Można  się  spodziewać,  że  w  najbliższych  latach  będzie  wzrastała  liczba  szlaków
turystycznych  i odwiedzających  je  turystów  stąd  ważne  staje  się  ich  odpowiednie
oznakowanie  zgodnie  z  przyjętymi  normami  unijnymi  (plany  sytuacyjne,  informacje
porządkowe, informacje o walorach przyrodniczych). Konieczne jest również wyposażenie
szlaków turystycznych w ławki, kosze na śmieci, toalety. Również szlaki wodne powinny
zostać  zaopatrzone  w  podstawowe  elementy  edukacji  przyrodniczej  (informacje  o
roślinności  przybrzeżnej,  występujących gatunkach fauny i  flory).  Wszystkie  te  działania
przyczynią się do poprawy stanu środowiska przyrodniczego oraz wzrostu świadomości
ekologicznej turystów. 

Kierunki działań 
• opracowanie Plan aktywizacji obiektów rekreacji wodnej wzdłuż Kwisy
• wsparcie rozwoju gospodarstw agroturystycznych i ekologicznych
• przestrzeganie  wymagań  ochrony  środowiska  w  odniesieniu  do  nowo  powstających  obiektów

turystycznych i rekreacyjnych
• dalszy rozwój ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i konnych oraz właściwe ich wykorzystanie
• rozbudowa infrastruktury informacyjnej przy szlakach turystycznych(tablice)
• powiększenie i zagospodarowanie terenów wypoczynkowych
• dla potrzeb  rynku turystycznego  rozwój  produkcji  sadowniczo-ogrodniczej,  produkcja zdrowej

żywności 
• przeprowadzenie  rewaloryzacji  parków  przypałacowych  przy  przyszłych  miejscowościach

agroturystycznych i turystycznych
• edukacja ekologiczna mieszkańców
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3.5.2. Edukacja ekologiczna 
3.5.2.1. Cel średniookresowy i kierunki działań do 2011 roku

Podstawowym  warunkiem  powodzenia  realizacji  zrównoważonego  kierunku  rozwoju
Gminy  oraz  skuteczna  realizacja  celów  polityki  ekologicznej  wymaga  udziału  w  tym
procesie  wszystkich  zainteresowanych  podmiotów  wywierających  bezpośredni  lub
pośredni  wpływ  na  sposób  i  intensywność  korzystania  ze  środowiska,  w  tym  również
udziału obywateli. Aby udział ten był wystarczająco szeroki i przynosił oczekiwane efekty,
konieczne jest z jednej strony stymulowanie samej chęci takiego udziału, natomiast z drugiej
-  tworzenie  sprzyjających  warunków  dla  praktycznej  realizacji  tej  potrzeby  oraz
dostarczanie wiedzy i umiejętności pomocnych w konkretnych działaniach.
Podstawowe  znaczenie  dla  szerokiego,  społecznego  udziału  w  urzeczywistnianiu  celów
ekologicznych  ma  więc,  po  pierwsze  odpowiednia  edukacja  ekologiczna,  a  po  drugie
zapewnienie  powszechnego  dostępu  do  informacji  o  środowisku  oraz  stworzenie
instytucjonalnego  zabezpieczenia  dla  wyrażania  przez  społeczeństwo  swoich  opinii  i
wpływania na podejmowane, istotne dla środowiska decyzje.

Cel średniookresowy

PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ POCZUCIAPODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ ORAZ POCZUCIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINYODPOWIEDZIALNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY

  ZA STAN I OCHRONĘ ŚRODOWISKAZA STAN I OCHRONĘ ŚRODOWISKA

Jednym z zadań strategicznych zawartych w  Strategii  rozwoju Powiatu Bolesławieckiego  jest
„edukacja  ekologiczna  społeczeństwo”.  Zadanie  to  jest  zgodne  z  założeniami  II  Polityki
Ekologicznej Państwa, gdzie jednym z głównych działań jest prowadzenie działań na rzecz
wzrostu  świadomości  ekologicznej  i  kształtowania  opinii  społeczeństwa.  Przy
opracowywaniu Polityki  kierowano się koncepcją opracowaną w Rio de Janeiro w Brazylii,
na  konferencji  ONZ  pt.  Człowiek  i  Środowisko.  Jej  ideą  jest  rozwój  społeczno  –
gospodarczy, przy równym traktowaniu racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 
Jak widać zagadnienie dotyczące edukacji ekologicznej jest szeroko rozpatrywane na forum
międzynarodowym, krajowym, jak i lokalnym.

Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona w sposób ciągły na wszystkich poziomach
szkolnictwa, od szkół podstawowych po szkoły wyższe. Edukacja ekologiczna powinna być
także  realizowana  na  wszystkich  poziomach  administracji.  Konieczne  jest  również
edukowanie dorosłej części społeczeństwa.

Kierunki działań
• Rozwój szkoleń obejmujących zagadnienia środowiskowe, w tym przyrodnicze, dla urzędników

samorządowych oraz specjalistów i nauczycieli
• Realizacja szkoleń dla rolników, w szczególności w ramach programów rolno - środowiskowych
• Opracowanie  i  wdrożenie,  w  oparciu  o  publiczne  rejestry,  interaktywnych  baz  danych  o

środowisku w postaci elektronicznej, dostępnych za pośrednictwem Internetu (do 2005 r.)
• Edukacja dotycząca gospodarowania odpadami (szczegóły w Planie gospodarki odpadami)
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• Podnoszenie świadomości ekologicznej organizatorów turystyki i agroturystyki.
• Promowanie przez środki masowego przekazu stylu życia i zachowań przyjaznych środowisku. 

3.6. Przedsięwzięcia planowane do realizacji
W tabeli 3.2. przedstawiono przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2005-2008 na
terenie Gminy Nowogrodziec. Przedsięwzięcia te będą realizowane przez różne jednostki:
starostwo  Powiatowe,  Urząd  Miasta,  oraz  inne  jednostki  działające  na  terenie  Gminy
(Nadleśnictwa, jednostki wyższego szczebla administracji publicznej, itp.).
W  tabeli  uwzględniono  zapisy  dokumentu  wydanego  przez  Ministerstwo  Środowiska
Wytyczne  do  sporządzania  programów ochrony  środowiska  na  szczeblu  regionalnym  i  lokalnym
gdzie wprowadza się pojęcia:

- zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w
całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy,

- zadania  koordynowane,  tzn.  finansowane  ze  środków  przedsiębiorstw
oraz  ze  środków  zewnętrznych,  będących  w  dyspozycji  organów  i
instytucji  szczebla  powiatowego,  wojewódzkiego  i  centralnego,  bądź
instytucji  działających  na  terenie  gminy,  ale  podległych  bezpośrednio
organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym
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Tab. 3.2. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2005- 2008

Lp. Zadanie
Jednostka
realizująca

Rodzaj
przedsięwzięcia

Lata
realizacji

Nakłady w
[tys. zł] Źródła finansowania

JAKOŚĆ WÓD
1. Wodociąg Gościszów, Kierżno,

Milików
Urząd Miasta własne 2007-2008 2 000 ZPORR, Środki własne

gminy,
2. Realizacja kompleksowej gospodarki

wodno-ściekowej I etap:
1.Oczyszczalnia ścieków w
Nowogrodzcu
2. Budowa wodociągu w Gierałtowie

Urząd Miasta własne 2005-2006 2005-4 713
2006-4 035

ZPORR, Środki własne
gminy,

3. Kanalizacja Gminy Urząd Miasta własne 2007-2008 40 000 Środki własne gminy,
środki zewnętrzne

OCHRONA PRZYRODY I
KRAJOBRAZU

4. Bieżąca ochrona przyrody Urząd Miasta
Nadleśnictwa

własne
koordynowane

ciągłe 20
(rocznie)

Środki własne gminy,
środki zewnętrzne

5. Opracowanie i wytyczenie ścieżek
edukacyjnych.

Urząd Miasta
Nadleśnictwa

Własne 
koordynowane

2005-2008 Środki własne gminy,
środki zewnętrzne

6. Wydawanie broszur, raportów o
stanie środowiska w Gminie

Urząd Miasta własne ciągłe 10
(rocznie)

Środki własne gminy,
środki zewnętrzne

OCHRONA LASÓW
7. Bieżące wykonywanie w lasach

zabiegów ochronnych,
pielęgnacyjnych i sanitarnych

Nadleśnictwa koordynowane ciągłe Środki zewnętrzne

8. Przebudowa drzewostanów według
składu gatunkowego

Nadleśnictwa koordynowane 2005-2008 Środki zewnętrzne
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Lp. Zadanie
Jednostka
realizująca

Rodzaj
przedsięwzięcia

Lata
realizacji

Nakłady w
[tys. zł] Źródła finansowania

9. Zalesianie gruntów porolnych Właściciele
gruntów

koordynowane 2005-2008 Środki własne gminy,
środki zewnętrzne
(WFOŚiGW, NFOŚiGW,
fundusze unijne)

OCHRONA GLEB
10. Organizowanie szkoleń z zakresu

Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych
WODR,  Powiat,
Urząd Miasta

koordynowane 2005-2008 Środki zewnętrzne

11. Rekultywacja gleb zdegradowanych Starostwo, 
właściciele
gruntów

Własne, 
koordynowane

2005-2008 Środki zewnętrzne

OCHRONAZASOBÓW KOPALIN
12. Rekultywacja terenów

zdegradowanych
Starostwo, 
właściciele
gruntów

koordynowane
koordynowane

2005-2008 Środki zewnętrzne

GOSPODARKA ODPADAMI
13. Wdrażanie Planu Gospodarki

Odpadami
Urząd Miasta
Starostwo, 
Związek Gmin

koordynowane 2005-2008 1 319 Środki własne gminy
Środki zewnętrzne

JAKOŚĆ POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO

14. Opracowanie Programu
termomodernizacji budynków
będących  własnością Urzędu Miasta

Urząd Miasta własne 2005 20 Środki własne gminy

HAŁAS

89



Lp. Zadanie
Jednostka
realizująca

Rodzaj
przedsięwzięcia

Lata
realizacji

Nakłady w
[tys. zł] Źródła finansowania

15. Prowadzenie bazy danych
obejmującej mapy akustyczne,
informacje dotyczące terenów
zagrożonych hałasem i terenów
przekroczeń dopuszczalnego
poziomu hałasu

Starostwo koordynowane ciągłe Środki zewnętrzne

PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE

16. Prowadzenie bazy danych
obejmującej źródła promieniowania
elektromagnetycznego

Starostwo koordynowane ciągłe Środki zewnętrzne

ENERGIA ODNAWIALNA
17. Opracowanie Programu oszczędzania

energii i wykorzystania energii
odnawialnych

Urząd Miasta własne 2005 25 Środki własne, środki
zewnętrzne

OCHRONA PRZED POWODZIĄ
18. Rozbudowa i modernizacja systemu

zabezpieczeń hydrotechnicznych
Urząd Miasta własne 2006-2007 Środki własne, środki

zewnętrzne
TURYSTYKA I RKREACJA

19. Opracowanie „Programu aktywizacji
obiektów rekreacji wodnej wzdłuż
Kwisy”

Starostwo,  Urząd
Miasta

koordynowane 2005 10 Środki  własne  gminy,
środki zewnętrzne

EDUKACJA EKOLOGICZNA
20. Prowadzenie konkursów o tematyce

ekologicznej i akcji związanych z
prawidłową gospodarką odpadami 

Starostwo  Urząd
Miasta

kordynowane ciągłe 20
(rocznie)

Środki  własne,  środki
zewnętrzne
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Lp. Zadanie
Jednostka
realizująca

Rodzaj
przedsięwzięcia

Lata
realizacji

Nakłady w
[tys. zł] Źródła finansowania

21. Edukacja rolników w zakresie
zrówoważonego rozwoju terenów
wiejskich

Ośrodki
Doradztwa
Rolniczego 

koordynowane ciągłe Środki  własne,  środki
zewnętrzne

22. Dotacje na programy i projekty
ekologiczne (np. zakup worków przy
akcji „Sprzątania świata”)

Urząd Miasta własne ciągłe 10
(rocznie)

Środki  własne,  środki
zewnętrzne
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4.  ZARZĄDZANIE  ŚRODOWISKIEM  I  STRUKTURA
ZARZĄDZANIA PROGRAMEM

We właściwym zarządzaniu środowiskiem Program ochrony środowiska spełnia bardzo ważną
rolę.  Z  punktu  widzenia  władz  gminnych  Program jako  dokument  strategiczny  ma  za
zadanie koordynacje działań na rzecz ochrony środowiska, w szczególności tych, które mają
wymiar ponadlokalny.
Zarządzanie środowiskiem jest obowiązkiem administracji publicznej, odpowiedzialnej za
wykonywanie i egzekwowanie prawa. 
Obok administracji publicznej w zarządzaniu środowiskiem duże znaczenie maja podmioty
gospodarcze. Na ich poziomie zarządzanie odbywa się poprzez:

− respektowanie prawa
− modernizację technologii
− eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska
− wdrażanie czystszych technologii
− instalowanie urządzeń ochrony środowiska
− stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń

4.1. Współpraca w ramach wdrażania Programu

W  procesie  wdrażania  Programów  ochrony  środowiska,  opracowywanych  na  wszystkich
szczeblach administracji publicznej, niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy władzami
wojewódzkimi,  powiatowymi  i  gminnymi.  Wymaga  to  dużej  aktywności  ze  wszystkich
stron,  ale  też  doprowadzi  do  stanu,  gdzie  mieszkańcy  Gminy  Nowogrodziec,  Powiatu
Bolesławieckiego i Województwa Dolnośląskiego będą mogli żyć w czystym nieskażonym
środowisku.

Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatami
Aby w sposób skuteczny rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska na
terenie Gminy Nowogrodziec, konieczne jest współdziałanie nie tylko z gminami Powiatu
Bolesławieckiego, ale również sąsiadujących powiatów. 

I  tak działania,  które  mają  poprawić  stan  czystości  rzek w Gminie  powinny obejmować
swym zasięgiem całe zlewnie. 
Współpraca  z  sąsiednimi  gminami,  oprócz  pozytywnych  efektów dla  środowiska,  może
przynieść także wymierne korzyści ekonomiczne. 
Współpraca ta powinna dotyczyć przede wszystkim: 
- Poprawy stanu czystości wód niektórych rzek,
- Systemu  powiązań  komunikacyjnych:  budowa  i  modernizacja  głównych  korytarzy

transportowych (drogi krajowe), 
- Tworzenia obszarów chronionych oraz wdrażanie systemu Natura 2000 
- Rozwoju  obszarów  wiejskich  i  rolnictwa:  restrukturyzacja  rolniczej  przestrzeni

produkcyjnej,
- Modernizacji infrastruktury i urządzeń melioracyjnych 
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Realizacja  przedsięwzięć  na  rzecz  ochrony  środowiska  w  znacznym  stopniu  zależy  od
efektywnej  współpracy z gminami,  która jest  konieczna na każdym etapie „cyklu życia”
polityki ochrony środowiska. Wiele działań należy wdrażać na poziomie lokalnym, bądź co
najmniej  przy udziale  gmin. Do głównych kompetencji  samorządu gminnego w zakresie
ochrony środowiska należy:

- gospodarka odpadami komunalnymi,
- zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych,
- oczyszczanie ścieków komunalnych,
- tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej,
- tworzenie niektórych obszarów chronionych,
- ochrona i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej,
- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- prowadzenie kampanii i programów edukacyjnych.

Współpraca z instytucjami finansującymi działania z zakresu ochrony środowiska
Posiadanie  odpowiednich  środków  finansowych  jest  bardzo  ważnym  warunkiem
wdrożenia  programu  ochrony  środowiska.  Pochodzenie  tych  środków  może  być
różnorodne.  W  Polsce  od  początku  lat  dziewięćdziesiątych  funkcjonuje  zintegrowany
system finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 
Podstawę  tego  systemu  stanowią  przede  wszystkim  fundusze  ochrony  środowiska  i
gospodarki  wodnej,  funkcjonujące  obecnie  na  czterech  poziomach  administracji
państwowej.  Fundusze  te  gromadzą  wpływy  z  opłat  płaconych  przez  podmioty
gospodarcze  za  korzystanie  ze  środowiska  (emisję  zanieczyszczeń  do  powietrza,  zrzut
ścieków,  pobór  wody,  składowanie  odpadów)  oraz  z  kar  nakładanych  za  przekraczanie
wymogów ochrony środowiska.
Zebrane  środki  fundusze  przeznaczają  na  dofinansowywanie,  głównie  w formie  dotacji
i preferencyjnych  pożyczek,  proekologicznych  przedsięwzięć,  podejmowanych  przede
wszystkim przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze.
System  ten  uzupełniają  banki  komercyjne,  z  Bankiem  Ochrony  Środowiska  na  czele,
fundacja EkoFundusz, wydatkująca środki pochodzące z tzw. ekokonwersji, czyli zamiany
zagranicznego długu polskiego na krajowe wydatki proekologiczne,  realizowana także w
innych  formach  pomoc  zagraniczna,  fundusze  inwestycyjne,  towarzystwa  leasingowe,  a
wreszcie budżet centralny i budżety lokalne.
System  ten  podlega  ciągłym  przemianom,  pojawiają  się  nowe  źródła  finansowania,
zmieniają  się  ich  udziały  w  łącznych  wydatkach  na  ochronę  środowiska  w  Polsce,
rozszerzają się formy finansowania ochrony środowiska.
W latach 1999-2000 podjęto w Komisji Europejskiej  zasadnicze prace nad uruchomieniem
trzech  programów  przedakcesyjnych: PHARE  2  (dotyczący  rozwoju  instytucjonalnego  oraz
wsparcia  inwestycyjnego),  ISPA  (dotyczący  przedsięwzięć  ochrony  środowiska  i
transportu), SAPARD (dotyczący rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich).
Po  wejściu  do  Unii  Europejskiej  uzyskamy  dostęp  do  znacznie  większych  funduszy
pomocowych, w postaci funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w ramach, których
miasta (obszary zurbanizowane) otrzymają duże środki na rozwiązanie swych problemów
środowiskowych, być może przekraczające zdolności absorbcyjne samorządów, a procedury
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ich  wykorzystania  są  bardzo  skomplikowane.  W  trakcie  programowania  Funduszu
Spójności i Sektorowego Programu Operacyjnego, większy udział przypisano tym rodzajom
działań, które są realizowane w ramach programu ISPA (poprzednika Funduszu Spójności).
W  praktyce  jednak  istnieją  zewnętrzne  uwarunkowania,  które  znacznie  ograniczają
możliwość absorbcji tych środków. Taką trudnością jest wielkość projektów (10 mln Euro).
W  sferze  oczyszczania  ścieków  i  budowy  kanalizacji  tak  duże  projekty  są  możliwe  (co
pokazała  ISPA),  ale  w przypadku uzdatniania  wody,  gospodarki  odpadami czy ochrony
powietrza takie projekty są trudne do zorganizowania siłami jednej gminy. Dlatego należy
szukać rozwiązań polegających na tworzeniu projektów o charakterze zintegrowanym, tzn.
łączącym w jednym  projekcie  kilka  zagadnień  (np.  ponadgminne  inwestycje  w zakresie
gospodarki odpadami, ochrona wód w układzie zlewniowym, itp.) 

Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w rozwoju przedsiębiorczości
na  wsi  spełnia  rolę  znaczącą.  ARiMR  bierze  udział  we  wspieraniu  rozwoju
przedsiębiorczości wiejskiej poprzez:

- dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje przedsięwzięć
inwestycyjnych w rolnictwie,  przetwórstwie  rolno-spożywczym i  usługach dla
rolnictwa

- realizację  przedsięwzięć  objętych  branżowym  programem  restrukturyzacji  i
modernizacji mleczarstwa

- realizację  przedsięwzięć  objętych  branżowym  programem  restrukturyzacji  i
modernizacji produkcji mięsa

- wspieranie  realizacji  przedsięwzięć  inwestycyjnych  tworzących  nowe,  stałe
miejsca  pracy  w  działalnościach  pozarolniczych  w  gminach  wiejskich  oraz
gminach miejsko-wiejskich gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej

- wspieranie  rozwoju  usług mechanizacyjnych  w ramach  realizacji  branżowego
programu wspólnego użytkowania maszyn rolniczych

- udzielanie  rolnikom  zainteresowanym  prowadzeniem  działalności
agroturystycznej  w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie dopłat
do  oprocentowania  kredytu  w  ramach  linii  na  realizację  przedsięwzięć
inwestycyjnych w rolnictwie,  przetwórstwie  rolno-spożywczym i  usługach dla
rolnictwa

- pożyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych
- dofinansowanie  działalności  związanej  z  podnoszeniem  kwalifikacji

zawodowych

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi
Organizacje pozarządowe coraz częściej biorą udział w pracach nad programami ochrony
środowiska,  a  przede  wszystkim  w  działaniach  związanych  z  edukacją  i  informacją
ekologiczną. 
Z punktu widzenia władz gminnych, pozarządowe organizacje ekologiczne mogą spełniać
następujące zadania:

- wyjaśniać znaczenie działań, mających na celu ochronę przyrody i środowiska,
- reprezentować  opinie  społeczeństwa szczególnie  w przypadku,  gdy cieszą  się
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szerokim poparciem społecznym
- brać udział w komunikacji środowiskowej, edukacji ekologicznej i promowaniu

zrównoważonego rozwoju,
- zabiegać  o  coraz  to  większe  poparcie  opinii  publicznej  dla  polityki  władz

gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie ochrony środowiska,
- stanowić  przeciwwagę  dla  interesów,  które  brane  są  pod  uwagę  w  procesie

podejmowania decyzji dotyczących środowiska naturalnego,
- brać udział w opracowywaniu i wdrażaniu programu ochrony środowiska,
- wnosić wiedzę oraz dostarczać alternatywne ekspertyzy przydatne w procesie

opracowywania polityki ochrony środowiska i podejmowania decyzji

Oczekuje  się,  że  organizacje  ekologiczne,  w  oparciu  o  własne  siły,  wykażą  inicjatywę
ukierunkowaną  na  mieszkańców  i  placówki  edukacyjne,  takie  jak  szkoły  podstawowe,
gimnazjalne  i ponadgimnazjalne,  aby  rozszerzyć  edukację  ekologiczną  nastawioną  na
podniesienie  świadomości  ekologicznej  oraz  wdrożyć  projekty  pilotażowe  i  specjalne
programy realizowane w ścisłej  współpracy z samorządem wojewódzkim i samorządami
gminnymi. 
W  układzie  sił  -  pozarządowe  organizacje  ekologiczne  mają  określoną  pozycję  (tworzą
oddzielną siłę). Przecenianie swojego wpływu na politykę ochrony środowiska i możliwości
zmian  np.  decyzji  dot.  inwestycji  ważnych  w  skali  regionu,  stanowi  zagrożenie  dla
efektywnego działania organizacji. 

4.2. Instrumenty polityki ochrony środowiska
Realizacja zrównoważonego rozwoju dokonywana jest  według zasad, które omówiono w
rozdz.  1  niniejszego  dokumentu.  Instrumentarium  służącym  zarządzaniu  środowiskiem
wynika  z  ustaw:  Prawo  ochrony  środowiska,  o  zagospodarowaniu  przestrzennym,  o  odpadach,
Prawo wodne, o ochronie przyrody, o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo geologiczne i górnicze,
prawo budowlane. 
Instrumenty  zarządzania  środowiskiem  można  podzielić  na  cztery  grupy:  prawne,
finansowe, społeczne i  strukturalne,  do tej  pory największe znaczenie miały instrumenty
prawne i finansowe. W niniejszym programie nadano priorytet instrumentom społecznym i
strukturalnym. 

Instrumenty prawne
Do instrumentów prawnych należą:
- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji  lub energii,  w tym pozwolenia
zintegrowane, 
- decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami, 
- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych.

Z dniem 1 stycznia 1999 roku kompetencje  do wydawania pozwoleń w zakresie ochrony
środowiska przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami podzielono pomiędzy Wojewodę i
Starostę, przyjmując za podstawowe kryterium skalę uciążliwości danego podmiotu. 
Należy podkreślić, że wprowadzenie wymogów Dyrektywy IPPC (ang. Integrated Pollution
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Prevention and Control) do polskiego systemu prawnego ochrony środowiska wpłynie na
funkcjonowanie znacznej części przedsiębiorstw. 
Wdrożenie  wymagań tej  Dyrektywy spowoduje  konieczność stosowania  zintegrowanego
podejścia  do  zapobiegania  i  ograniczania  emisji  z  prowadzonych  procesów
technologicznych  oraz  zasady  ochrony  środowiska  jako  całości.  Oznacza  to  odejście  od
stosowanej  dotychczas  praktyki  wydawania  pozwoleń  i  decyzji  administracyjnych,
odnoszących  się  do  poszczególnych  mediów  (pobór  wody,  gospodarka  odpadami),
komponentów środowiska (emisje do powietrza, odprowadzanie ścieków) czy uciążliwości
(hałas, pola elektromagnetyczne) na rzecz wydawania pozwoleń zintegrowanych. Zawarte
w pozwoleniach ograniczenia emisji będą uwzględniały wymogi BAT.

Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu zasobami
środowiska jest ocena oddziaływania na środowisko oraz plan zagospodarowania
przestrzennego.

Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska.
Prowadzony on jest  zarówno jako badania  jakości  środowiska,  jak też w odniesieniu  do
ilości  zasobów  środowiskowych.  Monitoring  był  zwykle  zaliczany  do  instrumentów
informacyjnych,  jako  bardzo  ważna  podstawa  analiz,  ocen  czy  decyzji.  Obecnie,
wprowadzenie  badań monitoringowych jako obowiązujących  przez zapisy  w niektórych
aktach prawnych czynią je instrumentem o znaczeniu prawnym. 

Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych należą:
- opłaty za korzystanie ze środowiska za: emisję zanieczyszczeń do powietrza, pobór

wody powierzchniowej i podziemnej, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
zbieranie,  transport  i  odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  komunalnych,
składowanie odpadów, powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki, 

- administracyjne kary pieniężne, 
- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 
- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych

funduszy,  w tym fundusze przedakcesyjne oraz Fundusze strukturalne  i  Fundusz
Spójności

- pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i
kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu
państwa i funduszy ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych i in.

Należy  także  wspomnieć  o  tworzeniu  nowych  i  ulepszaniu  istniejących  mechanizmów
ekonomicznych  w  dziedzinie  ochrony  środowiska  (wg  Programu  Wykonawczego  do  II
PEP), takich jak:

- rozszerzenie  listy  wyrobów  objętych  opłatami  produktowymi  i  opłatami
depozytowymi oraz ustalenie szczegółowych zasad dysponowania wpływami z
tych opłat,

- wprowadzenie  ubezpieczeń  ekologicznych  od  odpowiedzialności  cywilnej  za
szkody spowodowane poważnymi awariami przemysłowymi i transportowymi,

- tworzenie rynku uprawnień do emisji zanieczyszczeń (zbywalne pozwolenia),
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Instrumenty społeczne
Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie
to wiąże  się z  realizacją  zasady współdziałania,  której  służą uzgodnienia  i  usprawnienia
instytucjonalne. 

Instrumenty  społeczne  są  to  narzędzia  dla  usprawniania  współpracy  i  budowania
partnerstwa,  tzw.  „uczenie  się  poprzez  działanie”.  Wśród nich  istnieje  podział  na  dwie
kategorie  wewnętrzne:  pierwsza  dotyczy  działań  samorządów  a  narzędziami  są  przede
wszystkim działania edukacyjne, druga polega na budowaniu powiązań między władzami
samorządowymi a społeczeństwem, gdzie podstawą jest  komunikacja społeczna:  systemy
konsultacji  i  debat  publicznych  oraz  wprowadzanie  mechanizmów  tzw.  budowania
świadomości (kampanie edukacyjne).

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy
od szkół wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do
poszczególnych grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu
lat,  lecz  ciągle  wymaga dalszego  poszerzania  sposobów  aktywizacji  społeczeństwa  oraz
szkolenia coraz to innych grup zawodowych i społecznych.

Czynnikami  decydującymi  o  sukcesie  realizowanej  edukacji  ekologicznej  są  rzetelna
informacja  o stanie  środowiska  i  działaniach  na  rzecz  jego  ochrony  oraz  umiejętność
komunikowania  się  ze  społeczeństwem.  Komunikacja  społeczna  coraz  częściej  nabiera  form
zinstytucjonalizowanych. Z jednej  strony jest  to tworzenie biur komunikacji  społecznej  w
urzędach,  z  drugiej  strony  -  podpisywanie  formalnych  deklaracji  współpracy  z
organizacjami  społecznymi  i  wspieranie  ich  działań  poprzez  np.  wprowadzanie
przedstawicieli  organizacji  do  różnego  rodzaju  ciał  opiniodawczo-doradczych,
organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp. 

Im szerszy jest zakres programu i związanych z nim działań, tym więcej jest grup i osób,
które mogą wpłynąć na proces opracowywania i wdrażania tego programu: od sposobu i
jakości komunikowania się z nimi zależą wspólnie wypracowane cele i ich realizacja.

W  nowym  podziale  kompetencji  ustawodawca  nakłada  na  instytucje  rządowe  i
samorządowe  obowiązek  wzajemnego  informowania  się  i  uzgadniania.  Obowiązek  ten
dotyczy  w  pierwszej  kolejności  wymiany  informacji  między  przedstawicielami  różnych
szczebli  samorządu  i  rządowych  organizacji  ochrony  środowiska.  Mniej  jasno  wygląda
wymiana  informacji  ze  społeczeństwem.  Konstytucja  RP  zapewnia  wprawdzie  każdemu
obywatelowi pełny dostęp do informacji, ale brak wystarczających narzędzi egzekwowania
utrudnia korzystanie z tego prawa. 
Ustawa - Prawo ochrony środowiska, nie przewiduje żadnych ograniczeń w korzystaniu z
prawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dostęp do informacji nie jest
uzależniony  od  uczestnictwa  w  żadnym  konkretnym  postępowaniu  i  posiadania
jakiegokolwiek interesu w sprawie.
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Szeroko pojęta komunikacja może służyć:
- wymianie  informacji  roboczej  z  innymi  osobami  pracującymi  nad  tym  samym

tematem,
- wspieraniu  procesu,  np.  przekazywaniu  określonych  informacji  politykom,

sponsorom czy decydentom,
- wciąganiu stron do współpracy, np. budowaniu zainteresowania dzięki rzetelnej  i

ciekawie  podanej  informacji,  wymiana  zdań  z  osobami  o  postawie  (początkowo)
krytycznej, wyjaśnianie stanowisk, 

- zapobieganiu zakłóceniom procesu ( np. blokowaniu realizacji) poprzez wciągnięcie
wszystkich  zainteresowanych  stron  "otwartego  planowania"  w  proces
opracowywania programu

- promocji programu (m.in. promocja sukcesu)

Wciągnięcie  potencjalnych  oponentów  w  szukanie  rozwiązań  we  wczesnym  stadium
procesu planowania znacznie zmniejsza ryzyko odwołań i protestów w fazie realizacji, gdy
każdy  dzień  zwłoki  jest  znacznie  droższy,  a  odwołania  na  drodze  sądowej  powodują
zwłokę  trudną  do  oszacowania.  Profesjonalna  wymiana  informacji  to  okazja  do
zaprezentowania  pozytywnej  postawy  grupy  zarządzającej  procesem,  a  otwartość  w
komunikacji wskazuje na mocną pozycję tego, kto ją prowadzi. Wymiana informacji działa
jak  system  "wczesnego  ostrzegania"  i  zmniejsza  ryzyko  wystąpienia  nieoczekiwanych
zakłóceń,  o  których  nie  dowiemy  się  na  czas,  gdy  poszczególne  strony  będą  milczeć.
Intensywna  wymiana  informacji,  wciąganie  do  dyskusji  sprzymierzeńców  i  oponentów,
organizowanie  akcji  informacyjnych,  itp.  opóźnia  wprawdzie  działania  w  początkach
procesu,  ale  w ostatecznym  rozrachunku  chroni  przed  opóźnieniami  i  nieoczekiwanymi
problemami w fazie realizacji projektu

Współdziałanie jest  niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności  uczestniczenia
kilku  podmiotów  w  finansowaniu  przedsięwzięcia  objętego  programem  ochrony
środowiska.  Jest  to  jednocześnie  najlepszy  przykład  partnerstwa,  także  publiczno-
prywatnego w celu np. wykonania tzw. montażu finansowego. Uczestnictwo prywatnych
właścicieli działek (np. w przypadku budowy systemu kanalizacji) wymaga zastosowania
rozwiązań  prawnych  umożliwiających  uczestnictwo  grupy  prywatnych  podmiotów
fizycznych jako partnera dla innych podmiotów prawnych. Takie rozwiązania w postaci np.
utworzenia  komitetu  budowy,  mogą  także  umożliwić  formalne  przekazywanie
dofinansowania  grupie  prywatnych  właścicieli  ze  strony  podmiotu  dysponującego
środkami na realizację przedsięwzięcia np. w rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków.

Podobne  rozwiązanie  może  być  przyjęte  w  przypadku  wspomagania  przedsięwzięć
związanych ze zmianą nośnika energii w systemach ogrzewania w domach mieszkalnych.
Powiat  i  gmina  mogą wspomagać  mieszkańców,  którzy podejmują  działania  w zakresie
modernizacji  systemów  ogrzewania  (przechodzenie  na  gaz  lub  olej)  uczestnicząc  jako
gwarantujący  kredyt  lub  wspomagający  inwestora  w spłacaniu  kredytu.  Przyjęcie
rozwiązania w tym zakresie powinno być dokonane w uzgodnieniu z bankiem.
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Instrumenty strukturalne
Instrumenty  strukturalne  rozumiane są jako narzędzia dla formułowania,  integrowania i
wdrażania  polityk  środowiskowych.  Są  to  przede  wszystkim  strategie  i  programy
wdrożeniowe oraz systemy zarządzania środowiskowego.

Strategie i programy wdrożeniowe
Strategia rozwoju Gminy Nowogrodziec,  jest  dokumentem wytyczającym główne tendencje  i
kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska w
skali  gminy.  Dokument  ten  daje  ogólne  wytyczne,  co  do  kierunków  działań  w zakresie
ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska jest zarówno planem polityki ochrony środowiska do 2011 roku,
jak i programem wdrożeniowym na najbliższe 4 lata (2005-2008). 
Należy jednak zaznaczyć, że program ochrony środowiska jest programem, który z jednej
strony  uwzględnia  kierunki  rozwoju  poszczególnych  dziedzin  gospodarki  i  ich
konsekwencje  dla  środowiska,  a  z  drugiej  strony  wytycza  pewne  ramy  tego  rozwoju.
Oznacza to, że działania realizowane np. w przemyśle czy rolnictwie muszą być brane pod
uwagę  w  programie  ochrony  środowiska  i jednocześnie  ochrona  środowiska  wymaga
podejmowania pewnych działań w poszczególnych dziedzinach gospodarki i codziennego
bytowania mieszkańców. 

Również Plan gospodarki  odpadami  jest planem strategicznym i wdrożeniowym. Podaje  on
zarówno projektowany system gospodarowania odpadami, ale także rodzaj i harmonogram
realizacji  przedsięwzięć  oraz  harmonogram  uruchamiania  środków  finansowych  i  ich
źródeł.

Podobną rolę będą pełniły: 
- program  ochrony  powietrza  mający  na  celu  osiągnięcie  dopuszczalnych  poziomów

substancji w powietrzu, których poziom przekracza poziom dopuszczalny powiększony
o margines tolerancji (POŚ - art. 89. Ust. 1 pkt.1i art.91)

- program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów,  na których poziom hałasu
przekracza poziom dopuszczalny (POŚ - art. 119). 

Systemy zarządzania środowiskowego
Koncepcja  zrównoważonego  rozwoju  stwarza  podstawę  do  zmiany  nastawienia
przedsiębiorców  do  ochrony  środowiska,  polegające  na  samodzielnym  definiowaniu
problemów i szukaniu (z wyprzedzeniem) środków zaradczych

4.3. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska

Podstawową  zasadą  realizacji  programu  ochrony  środowiska  powinna  być  zasada
wykonywania  zadań  przez  poszczególne  jednostki  włączone  w  zagadnienia  ochrony
środowiska,  świadome  istnienia  programu  i  swojego  uczestnictwa  w  nim.  Szansę  na
skuteczne wdrożenie Programu daje dobra organizacja  zarządzania dokumentem.
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4.3.1. Uczestnicy realizacji Programu

Z punktu widzenia pełnionej  roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy
podmiotów uczestniczących w nim. Są to:
• Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem.
• Podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące 
• Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu.
• Społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu.
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Burmistrzu, który co 2 lata
składa Radzie Miasta raporty z wykonania Programu. Burmistrz współdziała z organami
administracji  rządowej  i  samorządowej  szczebla  wojewódzkiego,  które  dysponują
instrumentarium  wynikającym  z ich  kompetencji.  Wojewoda  (oraz  podległe  mu  służby
zespolone)  dysponuje  instrumentarium  prawnym  umożliwiającym  reglamentowanie
korzystania  ze środowiska.  Natomiast  w dyspozycji  Zarządu Województwa znajdują  się
instrumenty finansowe na realizację zadań programu (poprzez WFOŚiGW we Wrocławiu).
Ponadto  Burmistrz  współdziała  z  instytucjami  administracji  specjalnej,  w  dyspozycji
których  znajdują  się  instrumenty  kontroli  i  monitoringu.  Instytucje  te  kontrolują
respektowanie  prawa,  prowadzą  monitoring  stanu  środowiska  (IS,  WIOŚ),  prowadzą
monitoring wód (RZGW).

Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w programie jest  samorząd gminny jako
realizator  inwestycji  w zakresie  ochrony środowiska na własnym terenie  oraz podmioty
gospodarcze planujące i realizujące  inwestycje  zgodnie  z kierunkami nakreślonymi przez
Program. 

Jak  już  wspomniano  wcześniej,  odbiorcą  Programu  są  mieszkańcy  Gminy,  którzy
subiektywnie  oceniają  efekty  wdrożonych  przedsięwzięć.  Ocenę  taką  można  uzyskać
poprzez  wprowadzenie  odpowiednich mierników świadomości  społecznej,  co opisano w
dalszej części dokumentu.

4.3.2. Monitoring wdrażania Programu
Program  Ochrony  Środowiska  jest  narzędziem  wdrażania  polityki  ochrony  środowiska  w
Gminie, wymaga zatem monitorowania zmian zachodzących w Gminie oraz oceny stopnia
realizacji wyznaczonych celów.

Zakres monitoringu
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie:
• Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań
• Określenia stopnia realizacji przyjętych celów
• Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem
• Analizy przyczyn tych rozbieżności.

Wskaźniki monitorowania efektywności Programu
Podstawą  właściwego  systemu  oceny  realizacji  Programu  jest  dobry  system
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sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji
na  środowisko,  a  także  na   wskaźnikach  świadomości  społecznej.  Poniżej  (tabela  4.1.)
zaproponowano  istotne  wskaźniki,  przyjmując  że  lista  ta  nie  jest  wyczerpująca  i  będzie
sukcesywnie modyfikowana. 

Tabela 4.1. Wskaźniki monitorowania  Programu

Lp. Wskaźnik Jednostka 
A. Wskaźniki ekologiczne

1. Jakość  wód  powierzchniowych;  udział  wód  pozaklasowych
(wg oceny ogólnej)

%

2. Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej
jakości (klasa Ia i Ib)

% 

3. Stopień zwodociągowania gminy %
4. Stopień skanalizowania gminy %
5. Ścieki  przemysłowe  i  komunalne  wymagające  oczyszczenia

odprowadzane do wód powierzchniowych lub do ziemi
dam3

6. Długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej km
7. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x

rok
Mg/rok

8. Udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach %
9. Udział  odpadów  przemysłowych  składowanych  na

składowiskach
%

10. Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  do  powietrza  z
zakładów szczególnie uciążliwych

Mg /rok

12. Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  gazowych  do  powietrza  z
zakładów szczególnie uciążliwych (bez CO2 )

Mg /rok

13. Procentowy udział lasów i gruntów leśnych %
14. Udział lasów uszkodzonych %
15. Procentowy  udział  powierzchnia  terenów  objętych  ochroną

prawną
%

16. Grunty zdewastowane i zdegradowane ha
17. Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy %

B. Wskaźniki świadomości społecznej
18. Udział  społeczeństwa  w  działaniach  na  rzecz  ochrony

środowiska wg oceny jakościowej
Ilość/opis

19. Ilość  i  jakość  interwencji  (wniosków)  zgłaszanych  przez
mieszkańców

Ilość/opis

20. Liczba,  jakość  i  skuteczność  kampanii  edukacyjno-
informacyjnych,

Ilość/opis

Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:
• Pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te pochodzą głównie z

WIOŚ
• Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz

na  4  lata.  Badania  te  powinny  być  prowadzone  przez  wyspecjalizowane  jednostki
badania  opinii  społecznej.  Mierniki  społecznych  efektów  programu  są  wielkościami
wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań
służących jakościowej  ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy
stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów programu przez
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ilość  i  jakość  interwencji  zgłaszanych  do  Urzędu  Miejskiego,  Starostwa,  Wojewody,
WIOŚ. 

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności
realizacji „Programu ochrony środowiska” a w oparciu o tą ocenę – aktualizować program.

4.3.3. Harmonogram wdrażania Programu 

W  tabeli  4.2.  przedstawiono  harmonogram  wdrażania  Programu  Ochrony  Środowiska  dla
Gminy Nowogrodziec.  Harmonogram ten ujmuje  cyklicznie  prowadzone  działania  opisane
wcześniej. 

Należy jednak zaznaczyć, iż możliwe są modyfikacje tego harmonogramu w zależności od
oceny  postępów  w  zakresie  osiągania  celów  i  zmieniających  się  uwarunkowań
zewnętrznych i wewnętrznych. 

Tab. 4.2. Harmonogram wdrażania Programu ochrony środowiska dla Gminy
Nowogrodziec

Lp. Rok
Zadania

2005 2006 2007 2008 2009 Itd.

1. Program ochrony środowiska 
a)Cele do 2011 roku i kierunki
działań

Do
2012

Do
2016

b)lista przedsięwzięć
proponowanych do realizacji w
latach 2004 -2007

2005
do 2008

2009
do
2012

2. Monitoring
2.1. Monitoring stanu środowiska
2.2. Monitoring polityki środowiskowej

• Mierniki efektywności
Programu

• Ocena realizacji listy
przedsięwzięć

• Raporty z realizacji Programu
• Ocena realizacji celów do 2011

roku (2015, itd.) i kierunków
działań
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5. ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU

5.1. Wprowadzenie
W  niniejszym  rozdziale  omówiono  potencjalne  źródła  finansowania  i  ich  szacunkowy
udział  w kosztach  realizacji  przedsięwzięć  zdefiniowanych  w  "Programie...".  Koszty
wdrażania "Programu..." zostały określone dla okresu 2005-2008. Dla dalszych okresów (po
2007 roku) koszty powinny być szacowane w następnych etapach realizacji  Programu,  w
ramach uściślania informacji i korygowania działań na podstawie badań monitoringowych.

5.2. Finansowanie ochrony środowiska w Gminie
Niezbędnym elementem "Programu ochrony środowiska" jest wskazanie ram finansowych
wdrażania  "Programu..."  poprzez  szacunek  wielkości  środków,  które  mogą  być
zaangażowane  w  realizację  przedsięwzięć  zdefiniowanych  w  programie.  Są  to  środki
własne  gminy,  środki  podmiotów  gospodarczych,  środki  budżetu  Państwa,  budżetu
województwa  dolnośląskiego  i  Powiatu  Bolesławieckiego,  a  także  środki  pochodzące  z
funduszy celowych i środki pomocowe.

5.2.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu 
W obecnych czasach na jednostki samorządu terytorialnego nałożonych jest wiele zadań, na
które nie są finansowo przygotowane. W związku z tym istnieje konieczność pozyskiwania
środków spoza budżetu. Do zewnętrznych źródeł finansowania można zaliczyć:
− Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
− Banki 
− Fundusze ekologiczne
− Fundusze unijne

5.2.1.1.Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Do tej  pory NFOŚiGW i WFOŚiGW wspierały i nadal będą wspierać realizację inwestycji
ekologicznych w województwie, a także działania nieinwestycyjne (edukacja ekologiczna,
opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy dotyczące zagadnień związanych z ochroną
środowiska). 
Dokonanie wyboru priorytetów musi opierać się o dobrą współpracę pomiędzy władzami
województwa, powiatów i gmin, a funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej
tak, aby realizowane inwestycje przyniosły jak największe efekty dla środowiska i zdrowia
człowieka. 

Udział  środków  pochodzących  z  funduszy  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej
(narodowego, wojewódzkiego, powiatowych i gminnych) w inwestycjach na rzecz ochrony
środowiska będzie malał, co wynika z prognozowanych coraz mniejszych wpływów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
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Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  (NFOŚiGW)  został
utworzony  w  1989  roku,  stając  się  od  razu  największą  w  Polsce  instytucją  finansującą
przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Fundusz posiada osobowość prawną, ale
nadzorowany  jest  przez  Ministra  Środowiska.  Zakres  jego  działania  obejmuje  finansowe
wspieranie  przedsięwzięć  proekologicznych  o  zasięgu  ogólnokrajowym  oraz
ponadregionalnym. 
Podstawowymi  formami  finansowania  zadań  proekologicznych  przez  NFOŚiGW  są
preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do
bankowych kredytów preferencyjnych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych
w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego.
Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW pochodzą głównie z:
- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich

składowaniem (11,2% tych wpływów w całym kraju),
- opłat i kar za zrzut zasolonych wód kopalnianych i emisję tlenków azotu do powietrza

(100% tych wpływów), 
- pozostałych opłat  za gospodarcze  korzystanie ze środowiska  i  wprowadzanie  w nim

zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, a także z wpływów z
kar za naruszanie warunków korzystania ze środowiska (19,6% tych wpływów).

Przychodami  NFOŚiGW  są  także  wpływy  z  opłat  i  kar  pieniężnych  ustalanych  na
podstawie  przepisów ustawy -  Prawo geologiczne  i  górnicze,  a  od 1 stycznia  2002 roku
przychodami funduszu są także wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie
przepisów  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.
Dochodami NFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:
- posiadania udziałów w spółkach,
- odsetek od udzielanych pożyczek,
- emisji obligacji,
- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,
- zaciągania kredytów,
- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
- wpłat z innych funduszy,
- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki

wodnej,
- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,
- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,
- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

NFOŚiGW  administruje  również  środkami  zagranicznymi  przeznaczonymi  na  ochronę
środowiska  w  Polsce,  pochodzącymi  m.in.  z  Programu  PHARE  oraz  funduszy  pomocy
bilateralnej.
Każdego roku opracowywane są zasady dotyczące sposobów i form finansowania zadań w
ochronie środowiska. Na każdy kolejny rok przygotowywane są i zatwierdzane przez Radę
Nadzorczą:
- kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków NFOŚiGW
- lista priorytetowych programów NFOŚiGW
- zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji.
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Wnioskodawcy, których zadania mieszczą się w zakresie działania NFOŚiGW otrzymują do
wypełnienia  formularz  wniosku,  w  celu  dokładnego  opisania  przedsięwzięcia,  w  tym
zakresu rzeczowego, planowanego efektu ekologicznego i jego efektywności ekonomicznej.
Dopiero  tak  przygotowany  wniosek  jest  podstawą  do podjęcia  przez  Zarząd  NFOŚiGW
decyzji o ewentualnym udzieleniu dofinansowania.
Jak  już  wspomniano  powyżej  najczęściej  stosowanymi  formami  finansowania  są
niskooprocentowane  pożyczki  oraz  dotacje.  Preferencyjność  tych  pożyczek  polega  na
przyznawaniu niższego niż przy kredytach komercyjnych oprocentowania, na stosowaniu
dłuższego  okresu  karencji  spłaty  pożyczki  oraz  możliwości  jej  częściowego  umorzenia.
Oprocentowanie  pożyczek  zależy  od  charakteru,  skali  przedsięwzięcia  oraz  sytuacji
ekonomiczno-finansowej pożyczkobiorcy. 

Od  1  stycznia  2001  roku  wprowadzono  zasady  oprocentowania  pożyczek  dla  gmin
uzależnione  od  wskaźnika  ogólnych  dochodów  na  jednego  mieszkańca  danej  gminy,
wynoszącego od 0,1 do 0,65 stopy redyskonta weksli.
Umorzenie pożyczki (z reguły do 10%) jest możliwe po spełnieniu określonych wymagań, w
tym  przede  wszystkim  terminowego  wywiązywania  się  z  warunków  umowy  oraz
uzyskania zamierzonego efektu ekologicznego realizowanej inwestycji.
Przy udzielaniu pożyczek zasadą jest, że nie może ona przekraczać 50% kosztów realizacji
zadania.  Ale  przy  udzielaniu  na  to  samo  przedsięwzięcie  pożyczki  i  dotacji  łączne
dofinansowanie może wynieść do 70%.
Dotacje udzielane są przede wszystkim na edukację ekologiczną, przedsięwzięcia pilotowe
dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii o dużym stopniu ryzyka
lub  mających  eksperymentalny  charakter,  monitoring,  ochronę  przyrody,  ochronę  i
hodowlę lasów na obszarach szczególnej  ochrony środowiska oraz wchodzących w skład
leśnych  kompleksów  promocyjnych,  ochronę  przed  powodzią,  ekspertyzy,  badania
naukowe,  programy  wdrażania  nowych  technologii,  prace  projektowe  i  studialne,
zapobieganie lub likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, utylizację i zagospodarowanie wód
zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych.

Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy finansowej oraz formularze wniosków
o  dofinansowanie  przedsięwzięć  są  umieszczone  na  stronie  internetowej  Narodowego
Funduszu www.nfosigw.gov.pl.  pod hasłem Pomoc finansowa ze środków NFOŚiGW.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Do  roku  1993  wojewódzkie  fundusze,  nie  posiadając  osobowości  prawnej,  udzielały
wyłącznie dotacji  na dofinansowywanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska
na  obszarze  własnych  województw.  W  1993  roku  fundusze  te  otrzymały  osobowość
prawną, co umożliwiło im udzielanie, obok dotacji, także pożyczek preferencyjnych.
Podstawowym źródłem ich przychodów są: wpływy z tytułu:
- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich

składowaniem (28,8% tych wpływów),
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- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za
szczególne  korzystanie  z  wód  i  urządzeń  wodnych,  a  także  z  wpływów  z  kar  za
naruszanie warunków korzystania ze środowiska (50,4% tych wpływów).

Dochodami WFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:
- posiadania udziałów w spółkach,
- odsetek od udzielanych pożyczek,
- emisji obligacji,
- zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych,
- zaciągania kredytów,
- oprocentowania rachunków bankowych i lokat,
- wpłat z innych funduszy,
- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki

wodnej,
- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,
- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji,
- innych dochodów określonych przez Radę Ministrów.

Podstawową  formą  działalności  WFOŚiGW  we  Wrocławiu  jest  udzielanie  pożyczek 
na korzystnych warunkach oprocentowania i spłat oraz dofinansowania niektórych zadań
w formie dotacji.

Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu dla
umów zawieranych po 01.01.2004 roku:

Na podstawie art.414 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska
(Dz.U.Nr  62  poz.627  z  późn.  zmianami)  Rada  Nadzorcza  Wojewódzkiego  Funduszu
Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  ustala  kryteria,  które  są
stosowane  przy  ocenie  i kwalifikacji  przedsięwzięć  do  finansowania  ze  środków
Wojewódzkiego Funduszu.

I.  Kryterium zgodności z polityką ekologiczną państwa i Województwa Dolnośląskiego.
Kryterium ma charakter nadrzędny.
Środki  Wojewódzkiego  Funduszu  przeznacza  się  na  finansowanie  zadań  ochrony
środowiska i gospodarki wodnej zgodne z listą przedsięwzięć priorytetowych, uchwalaną
przez Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu.
Ze środków Wojewódzkiego Funduszu finansowane będą także przedsięwzięcia:
- współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,
- których realizacja  wynika z konieczności  wypełnienia  zobowiązań Polski  wobec Unii

Europejskiej związanych z członkostwem w Unii.
II.  Kryterium zasięgu oddziaływania.
 Preferowane będą zadania o ponadlokalnym zasięgu oddziaływania.
III.  Kryterium techniczno – ekonomiczne. 
W skład kryterium wchodzą:

• planowane  efekty  rzeczowe  i  ekologiczne  zadania  oraz  koszty  jednostkowe  ich
uzyskania,
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• nowoczesność rozwiązań, niezawodność, energooszczędność 
i materiałooszczędność,

• czas realizacji,
• przygotowanie zadania do realizacji,
• zabezpieczenie źródeł finansowania,
• dla  wybranych  zadań  –  ryzyko  finansowe  oraz  planowane  koszty  realizacji

obiektów.
• wnioski  o  przyznanie  pożyczek  lub  dotacji  ,  których  wartość  jednostkowa

przekracza 10 000 000 EURO, dotyczące środków technicznych służących jedynie
ograniczeniu  negatywnego  oddziaływania  na  środowisko,  w  szczególności
oczyszczalni  ścieków,  elektrofiltrów lub składowisk odpadów, powinny zawierać
uzasadnienie  obejmujące  analizę  ewentualnych  alternatywnych  rozwiązań
organizacyjnych,  technicznych  lub  technologicznych  mających  na  celu
wyeliminowanie lub ograniczenie powstawania zanieczyszczeń oraz wprowadzenie
czystszej produkcji.

IV. Kryterium wymogów formalnych. 
 Wymagane  jest  spełnienie  przez  wnioskodawcę  wymogów  formalnych  wynikających  
z przepisów prawnych oraz z “Zasad udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat
do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu“, a
w szczególności:

• posiadanie uzgodnień, pozwoleń i opinii niezbędnych do rozpoczęcia zadania,
• udokumentowanie  przeprowadzenia  procedury  ustawy  o  zamówieniach

publicznych przez wnioskodawców, którzy z mocy przepisów prawa zobowiązani
są do jej stosowania,

• pozostali  wnioskodawcy,  składający  wniosek  o  dofinansowanie,  którego  kwota
przekracza  6.000  EURO  powinni  wybrać  dostawcę  lub  wykonawcę  w  wyniku
przetargu  ogłoszonego  w  prasie  o  zasięgu  co  najmniej  regionalnym  i
udokumentować jego przeprowadzenie (kopia ogłoszenia ze wskazaniem numeru i
tytułu  dziennika  oraz  protokół  zawierający  informację  o  przebiegu  przetargu,
terminie realizacji i odbioru sporządzony w oparciu o złożone oferty),

• w  przypadku  udziału  w  zadaniu  środków  finansowych  Unii  Europejskiej  oraz
innych  środków  pomocowych  udzielanych  na  podstawie  odrębnych  umów
międzynarodowych jako priorytetowe uznaje się zasady tam obowiązujące.

• dopuszcza się odstępstwo od powyższych wymogów formalnych w uzasadnionych
przypadkach, a w szczególności przy zapobieganiu i usuwaniu skutków poważnych
awarii, klęsk żywiołowych i innych ważnych interesach społecznych.

Lista przedsięwzięć priorytetowych na rok 2004
Na podstawie  II  Polityki  Ekologicznej  Państwa,  Programu Wykonawczego do  II Polityki
Ekologicznej Państwa, Strategii Ekologicznej Integracji z Unią Europejską, Strategii Rozwoju
Województwa  Dolnośląskiego,  Programu  Ochrony  Środowiska  Województwa
Dolnośląskiego,  zobowiązań  międzynarodowych  Polski   i obowiązujących  przepisów
prawa, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu
udzielając  dofinansowania  w  2004  r.  będzie  uznawał  za  priorytetowe  następujące
przedsięwzięcia:

1. W dziedzinie ochrony wód 
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1.1. Ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych.
1.2. Ochrona ujęć i zasobów wody na potrzeby komunalne.
1.3. Ochrona  wód  granicznych  oraz  transgranicznych  w  celu  uzyskania  standardów

jakości wynikających z podpisanych przez Polskę umów międzynarodowych. 
1.4. Realizacja postanowień Konwencji Helsińskiej.
1.5. Pełne  wykorzystanie  wydajności  eksploatowanych  oczyszczalni  ścieków  poprzez

rozbudowę  sieci  kanalizacyjnych  oraz  modernizację  istniejących  urządzeń  w celu
osiągnięcia wymaganych standardów środowiska.

1.6. Realizacja  kompleksowych  programów  porządkowania  gospodarki  ściekowej  na
terenach wiejskich.

1.7. Kompleksowe  uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  poprzez  budowę  i
modernizację  oczyszczalni  ścieków  i  kanalizacji  na  terenie  uzdrowisk,  parków
narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

2. W dziedzinie gospodarki wodnej
2.1 Zwiększanie  zasobów  dyspozycyjnych  wody  oraz  wyższa  skuteczność  ochrony

przeciwpowodziowej  poprzez  wspieranie  budowy  zbiorników  retencyjnych,
programów małej  retencji,  działań  administratorów cieków dotyczących budowy i 
modernizacji urządzeń ochronnych.

2.2. Rozbudowa infrastruktury terenów wiejskich w zakresie budowy i rozbudowy ujęć
wodnych oraz budowy systemów wodociągowych w ramach realizacji programów
porządkowania gospodarki ściekowej na tych terenach.

2.3. Opracowywanie  planów  służących  gospodarowaniu  zasobami  wodnymi  oraz
utworzenia katastru wodnego.

3. W dziedzinie ochrony powietrza
3.1. Zmniejszanie  emisji  pyłów  i  gazów,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  redukcji

dwutlenku  siarki, tlenków  azotu  oraz  gazów  cieplarnianych  z  energetycznego
spalania paliw i procesów technologicznych.

3.2. Ograniczanie  niskiej  emisji,  głównie  w miastach,  miejscowościach  turystyczno-
uzdrowiskowych  oraz  położonych  w kotlinach  poprzez  przyłączenia  do  sieci
cieplnych lub eliminowanie paliw konwencjonalnych.

3.3. Ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza przez pojazdy samochodowe.
3.4. Racjonalizacja gospodarki energią.
3.5. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej, w tym biopaliw.

4. W dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
4.1. Realizacja  gminnych,  międzygminnych,  powiatowych  i  wojewódzkich  planów

gospodarki  odpadami,  szczególnie  w  zakresie  zagospodarowania  odpadów
komunalnych,  w tym  wspomaganie  systemów  zagospodarowania  osadów
ściekowych i kompostowni.

4.2. Wspieranie  wszelkich  działań  zmierzających  do  odzysku  i  recyklingu  odpadów,
a zwłaszcza odpadów opakowaniowych.

4.3. Rekultywacja  terenów  zdegradowanych  przez  wojsko,  przemysł  oraz  wydobycie
kopalin pospolitych i podstawowych.
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4.4. Rekultywacja  starych  składowisk  komunalnych  i  składowisk  odpadów
niebezpiecznych.

4.5. Unieszkodliwianie  odpadów  niebezpiecznych,  odpadów  medycznych  oraz
odpadów przemysłowych.

4.6. Zmniejszanie  uciążliwości  dla  środowiska  spowodowanych  wydobywaniem
i  przetwarzaniem kopalin.

4.7. Rozwój  i  wdrażanie  technologii  zapobiegających  powstawaniu  odpadów  oraz
zapewniających ich minimalizację w procesach produkcyjnych.

5. W dziedzinie leśnictwa
5.1. Ochrona ekosystemów leśnych. 
5.2. Ochrona  przeciwpożarowa  lasów  oraz  ich  ochrona  przed  innymi  klęskami

żywiołowymi.
5.3. Ochrona i przywracanie bioróżnorodności ekosystemów leśnych.
5.4. Wspieranie programów zwiększania lesistości województwa.

6. W dziedzinie ochrony przyrody i krajobrazu
6.1. Zachowanie  i  przywracanie  bioróżnorodności  na  obszarach  chronionych  ze

szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody, parków narodowych, parków
krajobrazowych  oraz  zespołów  parkowych  i  pałacowo-ogrodowych  o  znaczeniu
regionalnym, krajowym lub międzynarodowym.

6.2. Restytucja gatunków fauny i flory.
6.3. Prace badawcze i projektowe związane z zasobami przyrodniczymi województwa

(inwentaryzacje  przyrodnicze,  badanie  flory  i  fauny,  programy  i  plany  ochrony,
plany urządzeniowe lasów itp.).

7. W dziedzinie edukacji ekologicznej
7.1. Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w regionalnych ośrodkach

edukacji  ekologicznej,  szkołach  i  innych  ośrodkach  edukacyjnych  oraz  w  parkach
narodowych i krajobrazowych.

7.2. Realizacja  programów  edukacyjnych  poprzez  bezpośrednie  działania  szkoleniowe
i propagandowe,  wydawnictwa  popularyzujące  wiedzę  ekologiczną,  zakup sprzętu
i materiałów  dla  działalności  edukacyjnej,  konferencje,  seminaria,  wystawy  itp.,
konkursy, olimpiady, festiwale upowszechniające wiedzę i postawy ekologiczne.

7.3. Wspieranie wydawnictw i prasy prowadzących edukację ekologiczną.

8. W dziedzinie ochrony przed hałasem
8.1. Sporządzanie map akustycznych szczególnie dla terenów miejskich. 
8.2. Poprawa  klimatu  akustycznego  na  terenach  zagrożonych  hałasem,  a  zwłaszcza

hałasem komunikacyjnym.

9.      W pozostałych dziedzinach 
9.1. Realizacja  prac  badawczych  i  ekspertyz  związanych  z  ochroną  środowiska  i

gospodarką wodną.
9.2. Wdrażanie  programów  czystszej  produkcji  i  systemów  zarządzania

środowiskowego.
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9.3. Wprowadzanie programów oszczędzania surowców i energii.
9.4. Zapobieganie i likwidacja poważnych awarii i ich skutków.
9.5. Zadania z zakresu monitoringu środowiska a zwłaszcza państwowego monitoringu

środowiska.
9.6. Działania  w  zakresie  profilaktyki  zdrowotnej  dzieci  z   obszarów,  na  których

występują przekroczenia standardów jakości środowiska.
9.7. Remonty i odtworzenia obiektów ochrony środowiska zniszczonych przez powódź

i inne klęski żywiołowe.
9.8. Wspieranie  działań  z  zakresu  rolnictwa  ekologicznego,  bezpośrednio

oddziaływujących  na  stan  gleby,  powietrza  i  wód  ,  zwłaszcza  na  obszarach
szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody, które
uzyskały  priorytet  gminnych  i powiatowych  funduszy  ochrony  środowiska  i
gospodarki wodnej.

9.9. Wdrażanie  systemu  kontroli  wnoszenia  opłat  za  korzystanie  ze  środowiska,
a w szczególności  tworzenia  baz  danych  podmiotów  korzystających
ze środowiska obowiązanych do ponoszenia opłat.

Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy finansowej są umieszczone na stronie
internetowej www.fos.wroc.pl   .       

Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Powiatowe  fundusze  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  (PFOŚiGW)  utworzone
zostały  na  początku  roku  1999  wraz  z  utworzeniem  nowego  –  powiatowego  szczebla
administracji państwowej. 
Dochodami PFOŚiGW są wpływy z:
- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich

składowaniem (10% tych wpływów),
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za

szczególne  korzystanie  z  wód  i  urządzeń  wodnych,  a  także  z  wpływów  z  kar  za
naruszanie warunków korzystania ze środowiska (także 10% tych wpływów).

Dochodami PFOŚiGW mogą być także środki z tytułu:
- wpływów z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki

wodnej,
- dobrowolnych wpłat, zapisów i darowizn osób fizycznych i prawnych,
- świadczeń rzeczowych i środków pochodzących z fundacji.

Dochody  PFOŚIGW  przekazywane  są  na  rachunek  starostwa  i  mają  charakter  działu
celowego w budżecie powiatu. Fundusze te nie mają, więc osobowości prawnej.

Obecnie zakres wydatkowania środków z PFOŚiGW jest znacznie szerszy niż na początku
istnienia  tych  funduszy.  Praktycznie  ze  środków  powiatowego  funduszu  mogą  być
finansowane wszystkie przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  w tym
edukacja  ekologiczna  i  opracowywanie  programów  ochrony  środowiska.  Zasady
przyznawania środków ustalane są indywidualnie w powiatach.

PFOŚiGW w Bolesławcu w 2003 roku przeznaczył środki na:
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− dla SP ZOZ w Bolesławcu na utylizację odpadów medycznych oraz szkolenia
pracowników, termoizolację budynku

− zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych
− organizację imprez i powiatowych konkursów ekologicznych
− edukację ekologiczną i szkolenia
− modernizację kotłowni w budynku Straży dla KP PSP 
− na  budowę  kanalizacji  sanitarnej  w  Wartowicach  dla  Gminy  Warta

Bolesławiecka 
− na  modernizację  dachu  wraz  wymianą  okien  dla  MDK  przy  ul.

Grunwaldzkiej 
− termoizolację budynku Państwowej Szkoły Muzycznej
− wspieranie  działań  przeciwdziałających  zanieczyszczeniom  z  instalacji

grzewczych w placówkach powiatowych

Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (GFOŚIGW) zostały utworzone
w 1993 roku. Nie są one prawnie wydzielone ze struktury organizacyjnej gminy, a zatem
podobnie  jak  PFOŚiGW nie  mają  osobowości  prawnej  i  nie  mają  możliwości  udzielania
pożyczek.
Konta funduszu gminnego zasilane są przez wpływy z:
- opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100% tych wpływów),
- opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym z przepisami prawa ich

składowaniem (50% tych wpływów),
- opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz za

szczególne  korzystanie  z  wód  i  urządzeń  wodnych,  a  także  z  wpływów  z  kar  za
naruszanie warunków korzystania ze środowiska (20% tych wpływów).

Celem  działania  GFOŚiGW  jest  dofinansowywanie  przedsięwzięć  proekologicznych  na
terenie  własnej  gminy.  Zasady  przyznawania  środków  ustalane  są  indywidualnie  w
gminach.

5.2.1.2. Banki
Coraz  więcej  banków  wykazuje  zainteresowanie  inwestycjami  w  zakresie  ochrony
środowiska.  Dzięki  współpracy  z  funduszami  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej
rozszerzają  one  swoją  ofertę  kredytową  o  kredyty  preferencyjne  przeznaczone  na
przedsięwzięcia  proekologiczne  oraz  nawiązują  współpracę  z  podmiotami  angażującymi
swoje  środki  finansowe  w  ochronie  środowiska  (fundacje,  międzynarodowe  instytucje
finansowe).  Kredyty  preferencyjne  pochodzą  ze  środków  finansowych  gromadzonych
przez  banki,  zaś fundusze  ochrony środowiska i  gospodarki  wodnej  udzielają  dopłat  do
wysokości  oprocentowania.  W  ten  sposób  ulega  obniżeniu  koszt  pożyczki  dla
podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości
ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odgrywa Bank Ochrony

111



Środowiska.  Oferuje  on  najwięcej  środków  finansowych  w  formie  preferencyjnych
kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a
także osób fizycznych. Kredytobiorca musi posiadać przynajmniej 50% własnych środków
na sfinansowanie zadania. BOŚ przy udzielaniu pożyczek kieruje się podobnymi kryteriami
jak NFOŚiGW. Bank współpracuje z instytucjami zajmującymi się finansowaniem ochrony
środowiska, tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW, Fundacją Polska Wieś 2000 im. Rataja, Europejskim
Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej oraz innymi funduszami pomocowymi
Ważne miejsce na rynku kredytów ekologicznych zajmują także międzynarodowe instytucje
finansowe, a w szczególności Bank Światowy i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Źródłem  finansowania  inwestycji  mogą  być  także  kredyty  z  linii  kredytowych
obsługujących  uzgodnione  programy  Banku  Światowego  lub  Europejskiego  Banku
Odbudowy i Rozwoju.

5.2.1.3. EkoFundusz
Geneza EkoFunduszu sięga roku 1991, kiedy to Klub Paryski, zrzeszający państwa będące
wierzycielami  Polski  podjął  decyzję  o  redukcji  polskiego  długu  o  50%,  pod warunkiem
spłaty pozostałej części do roku 2010. Zaproponował też ewentualną dalszą, 10% redukcję
długu,  pod  warunkiem  przeznaczenia  go  na  uzgodniony  cel.  Z  kolei  Rząd  Polski
zaproponował,  aby  te  dodatkowe  10%  długu  można  było  przeznaczyć  na  wsparcie
przedsięwzięć w ochronie środowiska.
Pierwsze pozytywnie odpowiedziały na tę propozycję Stany Zjednoczone, potem Szwajcaria
i Francja, wreszcie Szwecja, Włochy i Norwegia. W ekokonwersji uczestniczy też Finlandia,
lecz środkami tymi nie dysponuje fundacja EkoFundusz. Zarządza nimi specjalna komisja
dwustronna polsko – fińska. Umowę z Finlandią o ekokonwersji podpisano, bowiem jeszcze
przed powołaniem fundacji EkoFundusz.
Podstawowym zadaniem EkoFunduszu, powołanego przez Ministra Finansów w 1992 roku,
jest finansowe wspieranie szczególnie ważnych przedsięwzięć dla ochrony środowiska w
Polsce,  stanowiących  priorytety  w  Polityce  Ekologicznej  Państwa,  ale  równocześnie
mających znaczenie ponadkrajowe.
Zgodnie  ze statutem,  środki  EkoFunduszu mogą być przeznaczane  przede wszystkim w
czterech sektorach uznanych jako priorytetowe. Są nimi:
• zmniejszenie emisji gazów powodujących zmiany klimatu Ziemi (tzw. gazów

cieplarnianych)
• ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu z terytorium

Polski
• zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego
• zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 również gospodarka odpadami stała się jednym z priorytetów w działaniach
EkoFunduszu, wspierając najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z
utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją gleb skażonych.
EkoFundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły
wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest
instytucja budżetowa lub organ samorządowy, dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie
przyrody,  gdy partnerem  EkoFunduszu jest  społeczna  organizacja  pozarządowa,  dotacja
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może dochodzić nawet do 80%.

5.2.1.4. Programy pomocowe Unii Europejskiej
W momencie  przystąpienia do Unii  Europejskiej  Polska straciła  możliwość korzystania z
funduszy  przedakcesyjnych,  lecz  zyskała  dostęp  do  znacznie  większych  funduszy
strukturalnych Unii i Funduszu Spójności, przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu
i  ochrony  środowiska.  Fundusze  te  pełnią  rolę  silnego  instrumentu  pomocowego,
zapewniającego kierowanie dużych środków finansowych, m.in. na ochronę środowiska i
zadania realizowane w tym zakresie szczególnie przez samorządy terytorialne.

Fundusze przedakcesyjne, które przestały istnieć z dniem 1 maja 2004 roku:
• Program PHARE (Poland and Hungary: Assistance in Restructuring Economies) 
• Program ISPA - Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej 
• Program SAPARD 

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności
Unia  Europejska  przewiduje  udzielenie  Polsce  znacznej  pomocy  na  rozwój  systemów
infrastruktury  ochrony  środowiska  poprzez  instrumenty  takie  jak fundusze  strukturalne
(Europejski  Fundusz  Orientacji  i  Gwarancji  Rolnej,  Europejski  Fundusz  Społeczny,
Europejski  Fundusz  Rozwoju  Regionalnego,  Finansowy  Instrument  Orientacji
Rybołówstwa) oraz Fundusz Spójności. 

Większość  środków  przeznaczonych  dla  ochrony  środowiska  zostanie  skierowana  na
wsparcie  finansowania  inwestycji  w  miastach,  zwłaszcza  powyżej  50  tys.  mieszkańców.
Planowane działania strukturalne będą ujęte w Narodowym Planie Rozwoju (NPR), który
jest aktualnie opracowywany. Plan ten określi najważniejsze działania strukturalne,  które
Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, zamierza uruchomić w latach 2004 - 2006 przy
wykorzystaniu  środków  wsparcia  UE.  Wielkość  spodziewanych  środków  z  funduszy
strukturalnych jest znaczna i sięgnie w okresie 2004 - 2006 ogółem 13,8 mld Euro, z czego
ponad 4,2 mld zostanie zaangażowanych w realizację  projektów Funduszu Spójności,  9,3
mld w realizację  Podstaw Wsparcia  Wspólnoty,  a  pozostała  kwota  340 mln  w realizację
dwóch  Inicjatyw  Wspólnoty:  Wspólnoty  Przygranicznej  INTERREG  oraz  promowania
równości szans EQUAL
Średnioroczne środki ze strony UE na wsparcie  działań rozwojowych w Polsce sięgną w
okresie  2004 -  2008 (koniec  okresu realizacyjnego Narodowego Planu Rozwoju)  ok.  2,7%
PKB.  Łączna  kwota  publicznych  środków  finansowych,  włączając  publiczne
współfinansowanie krajowe, zaangażowanych w realizację NPR przekroczy kwotę 20 mld
Euro.  Dodatkowe środki  będą  pochodzić  z  sektora  prywatnego,  w tych  sytuacjach,  gdy
będzie  od  beneficjentem  funduszy  Europejskich.  Oznacza  to,  że  w ramach  NPR  należy
zaplanować przedsięwzięcia o wartości ponad 23 mld Euro.
Narodowy  Plan  Rozwoju  na  lata  2004  -  2006  przewiduje  skierowanie  środków  na
przedsięwzięcia  w ramach wybranych priorytetów, a jednym z priorytetów jest  ochrona
środowiska  i  racjonalne  wykorzystanie  zasobów  środowiska.  Ten  priorytet  w  ramach
Narodowego Planu Rozwoju będzie realizowany poprzez:
• część środowiskową Funduszu Spójności: 2,1 do 3,1 mld Euro (2,1 mld wkład UE)
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• sektorowy Program Operacyjny:  Ochrona środowiska i  gospodarka wodna -  643 mln
Euro (516 mln Euro środki ERDF)

• inne  programy  operacyjne  (szczególnie  Zintegrowany  Program  Operacyjny  Rozwoju
Regionalnego - ZPORR).

A więc podstawowym instrumentem finansowania inwestycji ochrony środowiska będzie
Fundusz  Spójności,  gdzie  projekt  powinien  mieć  wartość  przekraczającą  10  mln  Euro.
Projekty o takiej skali są w stanie zorganizować głównie duże i średnie miasta. 
 
Część środowiskowa Funduszu Spójności
Cel  strategii  dla  Funduszu  Spójności  to  wsparcie  podmiotów  publicznych  w  realizacji
działań  na  rzecz  poprawy  stanu  środowiska  będące  realizacją  zobowiązań  Polski
wynikających  z  wdrażania  prawa  ochrony  środowiska  Unii  Europejskiej,  poprzez
dofinansowanie:
• realizacji indywidualnych projektów
• programów grupowych z zakresu ochrony środowiska
• programów ochrony środowiska rządowych i samorządowych

Więcej informacji na temat zasad udzielania pomocy finansowej oraz formularze wniosków
o  dofinansowanie  przedsięwzięć  są  umieszczone  na  stronie  internetowej
www.fundusze.ukie.gov.pl      lub www.fos.wroc.pl  .   

5.3. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2005 - 2008
5.3.1. Wprowadzenie
Kalkulacja  kosztów  przedstawiona  w  par.  5.3.2.  dotyczy  wykonania  zadań,  które  będą
realizowane w latach 2005 – 2008. Szacowanie kosztów w dalszych latach jest  obarczone
dużym błędem, stąd dalsze obliczenia stają się mało przydatne. W okresie tym przewiduje
się działania z zakresu:
• Zarządzania środowiskiem zgodnie z celami i strategią Programu Ochrony Środowiska;

koordynacja / zarządzanie,  monitoring wdrażania programu, doskonalenie przepływu
informacji, edukacja ekologiczna 

• Inwestowania  w  techniczną  infrastrukturę  ochrony  środowiska  (zgodnie  z  listą
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2005- 2008) 

5.3.2. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2005 – 2008
Szacunkowe koszty wdrażania "Programu..." w latach 2005 - 2008 przedstawiono w tabeli
zbiorczej (tabela 5.1.). Koszty te zostały określone w oparciu o:
- szczegółowe dane zgłoszone przez różne jednostki nt.  kosztów realizacji  konkretnych

przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o średnie wskaźniki
dotyczące budowy i eksploatacji urządzeń 

- ocenę wielkości środków możliwych do zaangażowania (tzw. ramy finansowe)



Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Nowogrodziec

Tab.5.1. Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2005 - 2008 
( w tys. PLN)

Lp. Zagadnienie Koszty w latach 2005-2008

w tys. PLN
1 Ochrona przyrody
2 Jakość wód –gospodarka ściekowa
3 Jakość wód –zaopatrzenie w wodę
4 Gospodarka odpadami
5 Powietrze atmosferyczne
6 Energia odnawialna
7 Turystyka i rekreacja
8. Edukacja ekologiczna

Razem w latach 2005-2008

Uwaga: W powyższej kalkulacji nie uwzględniono kosztów modernizacji oraz budowy nowych odcinków dróg 
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