UCHWAŁA NR XVI.94.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 27 stycznia 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 - 2020”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2015 r.: poz. 1515 ze zmianami: z 2015 r.: poz. 1045 i poz. 1890) oraz art. 18 ust. 1 w związku
z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.
1232 ze zmianami: z 2013 r.: poz. 21, poz. 888 i poz. 1238, z 2014 r.: poz. 40, poz. 47, poz. 457, poz. 822, poz.
1101, poz. 1146, poz. 1322 i poz. 1662 oraz z 2015 r.: poz. 122, poz. 151, poz. 277, poz. 478, poz. 774, poz. 881,
poz. 933, poz. 1045, poz. 1223, poz. 1434, poz. 1593, poz. 1688 i poz. 2278) Rada Miejska Złotowa, uchwala, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020”, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Krzysztof Żelichowski
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1. Wykaz skrótów
AKPOŚK – aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
BAT - najlepsza dostępna technika
BOŚ – bank ochrony środowiska
GUS – główny urząd statystyczny
GZWP – główny zbiornik wód podziemnych
JCW – jednolite części wód
JCWPd – jednolite części wód podziemnych
KDPR – kodeks dobrej praktyki rolniczej
KPOŚK – krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych
KZGW – Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej MEW –
mała elektrownia wodna mpzp – miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
OChK – obszary chronionego krajobrazu
OSN – obszary szczególnie narażone
PIG – Państwowy Instytut Geologiczny
POIiŚ – program operacyjny ochrona i środowisko
PGN – plan gospodarki niskoemisyjnej
POP – program ochrony powietrza
POŚ – program ochrony środowiska PUA
PUA – program usuwania azbestu
RLM – rzeczywista liczba mieszkańców
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
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WRPO – wielkopolski regionalny program operacyjny
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2. Wstęp
2.1.Przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów (dalej
określanej jako Miasto) na lata 2016-2020 zwanego w dalszej części opracowania
„Programem” jest określenie zasad polityki ochrony środowiska, która odzwierciedla
główne cele europejskiej polityki proekologicznej tj:
•
•
•
•
•
•
•

Zasada zrównoważonego rozwoju,
Zasada równego dostępu do środowiska,
Zasada przezorności,
Zasada uspołecznienia i subsydialności,
Zasada prewencji,
Zasada „zanieczyszczający płaci”,
Zasada skuteczności ekologicznej i ekonomicznej.
„Program” określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa i jest
zgodny z dokumentami wojewódzkimi i powiatowymi. Pełni następujące zadania:

•
•
•
•

jest instrumentem wdrażania zasady zrównoważonego rozwoju,
jest podstawą strategicznego zarządzania,
informuje o zasobach środowiska naturalnego,
jest analizą problemów i zagrożeń ekologicznych, proponując jednocześnie sposoby ich
rozwiązania.

2.2. Podstawa prawna opracowania
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska z dnia (Dz. U.
•

z 2013 r., poz. 1232 ze zm.)
ustawa z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

• ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity z dnia
14.05.2013 r. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)

• ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.)
• ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 888 ze zm.)

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. – w sprawie ustalenia
katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz.1923)

• ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 1997 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.)

• ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 469, ze zm.)
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2.3. Krótka charakterystyka Gminy Miasto Złotów
Miasto Złotów położone jest w północnej części Województwa Wielkopolskiego, w
najbardziej wysuniętym na północ powiecie złotowskim. Od roku 1999 jest stolicą powiatu.
Zajmuje powierzchnię 1.158 ha. Obszary leśne to około 18 % powierzchni Miasta, wskaźnik
lesistości – 17,6%. W granicach administracyjnych położonych jest 5 jezior: Baba,
Burmistrzowskie, Miejskie, Proboszczowskie i część Zaleskiego. Wody zajmują około 9%
powierzchni Miasta. Przez Miasto przepływa rzeka Głomia, lewy dopływ Gwdy, oraz
położony w północno – wschodniej części Miasta Kanał Śmiardowski. W granicach Miasta
położonych jest kilka bardzo cennych przyrodniczo obszarów: Zwierzyniec – kompleks leśny,
Góra Żydowska, Góra Wilhelma (Traugutt lub Wisielcza) oraz parki: Miejski przy Al. Piasta,
im. A. Mickiewicza, Europejski, przy ul. Hubego i przy ul. Spacerowej. Zieleń urządzona
zajmuje około 10 % powierzchni. Teren Miasta jest atrakcyjny krajobrazowo i przyrodniczo.
Dla miłośników pieszych i rowerowych wędrówek wyznaczono szereg tras zarówno w
obrębie Miasta jak i w okolicy. Ścieżki rowerowe mają około 12 km długości. Przebiega tu
również Międzynarodowa Trasa Rowerowa EuroRoute EuroVelo R-1. Miasto oferuje dość
bogatą bazę noclegową o różnym, w tym podwyższonym, standardzie.
W Złotowie krzyżują się drogi wojewódzkie 188 i 189, najbliższe drogi krajowe 11 i 22
znajdują się około 14 km od Miasta. Stan dróg określa się jako dobry, wymagający napraw i
uzupełnień.
Miasto liczy około 18,5 tys. mieszkańców. Do sieci wodociągowej podłączonych jest 99,9 %
a do sieci kanalizacji sanitarnej 98,23 % mieszkańców. Niewielki odsetek podłączony jest do
sieci gazowej, ale realizowane inwestycje stale zwiększają dostęp do gazu ziemnego.
Znajduje się tu 14 obiektów architektury wpisanych do rejestru zabytków oraz około 330 dóbr
kultury objętych konserwatorską ochroną przyrody. Przykładem ciekawych obszarowych
wpisów do rejestru zabytków jest :
• zabytkowe założenie urbanistyczne obejmujące Półwysep Zamkowy, obszar miasta
lokacyjnego tzw. Nowe Miasto,
• Zwierzyniec – kompleks leśny o powierzchni około 90 ha znajdujący się w sąsiedztwie
jeziora Miejskiego i Zaleskiego.
Gospodarkę Miasta cechuje duże zróżnicowanie branżowe z wyraźną dominacją sektora
usług. Dość dobrze rozwinięty jest sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Nie ma
zakładów uciążliwych dla środowiska.
Złotów znany jest z szeregu inicjatyw ekologicznych oraz realizowanej konsekwentnie od lat
edukacji ekologicznej opartej o bogate zasoby przyrody w Mieście i okolicy, prowadzonej
przez specjalistów m.in. z Nadleśnictwa Złotów. Przy siedzibie Nadleśnictw funkcjonuje
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej i Ekologicznej Zwierzyniec. Ośrodek jest
wyposażony w tablice multimedialne, kamerę do obserwacji przyrody, liczne przyrządy
pomiarowe. Na atrakcyjność edukacji wpływ mają również ścieżki dydaktyczne, arboretum
oraz zagroda dla zwierząt.
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3. Streszczenie
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016-2020 jest jednym z
dokumentów strategicznych, ściśle powiązanych z dokumentami strategicznymi Powiatu
Złotowskiego i Województwa Wielkopolskiego w zakresie polityki ekologicznej oraz
głównych celów strategicznych w ochronie środowiska. Opracowanie zawiera opis
środowiska naturalnego Miasta oraz ocenę jego stanu na podstawie wyników badań WIOŚ z
uwzględnieniem obszarów interwencji:
• ochrona klimatu i jakości powietrza,
• zagrożenie hałasem,
• pola elektromagnetyczne,
• gospodarowanie wodami i gospodarka wodno- ściekowa,
• gleby i gospodarka odpadami,
• zasoby przyrodnicze,
• zagrożenie poważnymi awariami.
Analiza celów strategicznych których realizacja jest konieczna dla poprawy jakości
środowiska ujęta została hierarchicznie od Polityki Ekologicznej Państwa, poprzez
Wielkopolskę, Powiat Złotowski do Miasta Złotów. Analiza ta ma wykazać spójność celów
wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów z celami
określonymi w nadrzędnych dla gminy dokumentach programowych. Ma również wskazać na
powiązania pomiędzy innymi opracowaniami mającymi charakter dokumentów
strategicznych takich jak Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego,
Program Ochrony Powietrza dla Województwa Wielkopolskiego, Program Ochrony
Środowiska dla Powiatu Złotowskiego, Strategia Rozwoju Miasta Złotowa czy Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Złotowa. W rozdziale dotyczącym celów
strategicznych każdy element środowiska jest omówiony odrębnie i zakończony wyborem
najważniejszych dla Miasta celów i kierunków działań koniecznych by poprawić stan
środowiska lub utrzymać jego wysoką jakość.
Odrębny rozdział stanowi „Harmonogram działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych”,
stanowiący tabelaryczne zestawienia najważniejszych działań, czas ich realizacji, koszt oraz
planowane pochodzenie środków niezbędnych do ich realizacji. Poszczególne cele i kierunki
działań zestawiono w tabelach kierunkowych obejmujących poszczególne elementy
środowiska, z podziałem na zadania własne i monitorowane.
Dwa ostatnie rozdziały dotyczą źródeł finansowania oraz zarządzania Programem.
W części dotyczącej źródeł finansowania wymieniono możliwe źródła pozyskania
środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, szczególną
uwagę poświęcając dokumentom nowej perspektywy finansowej oraz krajowym funduszom
ekologicznym.
Rozdział omawiający Zarządzanie Programem zawiera podstawowe dane dotyczące
terminów raportów, sposobów zarządzania oraz mierniki realizacji Programu.
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4. Charakterystyka oraz ocena stanu i jakości środowiska
4.1.Ochrona klimatu i jakości powietrza
Wyróżnia się trzy główne źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery:
•
•

•

punktowe – są to głównie duże zakłady przemysłowe emitujące pyły, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie,
powierzchniowe (rozproszone) – są to paleniska domowe, lokalne kotłownie,
niewielkie zakłady przemysłowe emitujące głównie pyły i dwutlenek siarki. Stanowią
one największy procent udziału zanieczyszczeń,
liniowe – są to głównie zanieczyszczenia komunikacyjne.

Przez Miasto Złotów przebiegają następujące drogi:
a)

wojewódzkie:
droga nr 188 Człuchów-Piła przebiegająca ulicami: Chojnicką,
Domańskiego, Staszica, Mickiewicza, Powstańców - o długości 4,1 km
oraz
droga nr 189 Jastrowie-Więcbork przebiegająca ulicami: Jastrowską,
Kujańską, Partyzantów, Powstańców, Za Dworcem - o długości
5,6 km,

b)

powiatowe: przebiegające przez ulice: Brzozową, Kolejową, Norwida, Nową,
Obrońców Warszawy, Szpitalną, 8-go Marca, Plac Kościuszki.

Stopień zanieczyszczenia powietrza zależy od :
- rodzaju źródeł,
- warunków terenowych,
- warunków meteorologicznych.
Zanieczyszczenia powietrza nasilają się w okresie grzewczym. Jednym z powodów jest
stosowanie przestarzałych urządzeń i spalanie w nich paliwa, często nie najlepszej jakości, jak
również spalanie w nich śmieci. Używanie tych materiałów w piecach niskotemperaturowych
oraz brak filtrów powoduje powstawanie w dymie kominowym m. in.: CO, CO2, SO2, Cd,
HCl, HCN, dioksyn.
W dniu 1 stycznia 2009 r. została wdrożona Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków. Jej celem jest
poprawa efektywności energetycznej. W budynkach wykonanych przy użyciu starszej
technologii straty ciepła są dużo większe, dlatego zwiększenie termoizolacji budynków
poprzez ocieplenie ścian, stropów jak również wymiana okien na energooszczędne,
potencjalnie wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło i w efekcie na ogrzewanie
oraz emisję pyłów i zanieczyszczeń do atmosfery.
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Na terenie Powiatu Złotowskiego WIOŚ prowadzi badania monitoringowe jakości
powietrza atmosferycznego metodą pasywną. Jest to metoda wskaźnikowa polegająca na
miesięcznej ekspozycji specjalnie przygotowanych próbników zawieszonych na wysokości
około 2 m i oznaczaniu zanieczyszczeń raz na miesiąc.
W wyniku badań przeprowadzonych w latach 2012 - 2014 stwierdzono:
Lokalizacja
stacji

Metoda

Rodzaj
zanieczyszczenia

Średnie stężenie
roczne (µg/m3)

Poziom
dopuszczalny

SO2

1,5

20

NO2

10,5

40

benzen

2,2

5

SO2

1,5

20

NO2

10,5

40

benzen

2,2

5

SO2

2,4

20

NO2

9,0

40

2,2

5

pomiarowa
2012

Paruszka

pasywna

Złotów ul.
Norwida

pasywna

2013
Dolnik

pasywna

Złotów ul.
Norwida

pasywna

2014
Dolnik

Złotów ul.
Norwida

pasywna

pasywna

benzen

Źródło: WIOŚ; Raport o stanie środowiska powiatu złotowskiego

Ocenę jakości powietrza w Województwie Wielkopolskim wykonano zgodnie z podziałem
województwa na strefy, tj:
- aglomeracja poznańska, miasto Kalisz,
- strefa wielkopolska.
Gmina Miasto Złotów jest elementem składowym strefy wielkopolskiej.
Oceny jakości powietrza dokonano z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych
ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Wynikiem oceny, jest zaliczenie
strefy do jednej z poniższych klas:
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klasa A – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie nie przekraczają odpowiednio poziomów
dopuszczalnych i poziomów docelowych;
klasa B – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne,
lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji;
klasa C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne
powiększone o margines tolerancji, a w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony
– poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe.
Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony zdrowia
wykorzystano pomiary wykonane na terenie całej strefy oraz wyniki modelowania
matematycznego. Otrzymano następujące wartości:
Klasy stref poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dla strefy
wielkopolskiej – powiat złotowski
ROK

NO2

SO2

CO

2012
2013
2014

A
A
A

A
A
A

A
A
A

C6H6

PYŁ
PM
2,5

PYŁ
PM
10

BaP

A
A
A

A
A
A

C
C
C

C
C
C

As

A
A
A

Cd

A
A
A

Ni

A
A
A

Pb

A
A
A

O3

C
A
A

Źródło: WIOŚ; Raport o stanie środowiska powiatu złotowskiego

Ponad to w trakcie pomiarów stwierdzono we wszystkich cyklach pomiarowych
przekroczenie wartości normatywnej ozonu (120µg/m3) wyznaczonej jako poziom celu
długoterminowego.
Termin celu długoterminowego określony został rok 2020.
Do oceny jakości powietrza w strefie wielkopolskiej pod kątem ochrony roślin wykorzystano
pomiary wykonane na terenie całej strefy oraz wyniki modelowania matematycznego.
Otrzymano następujące wartości:
Klasy stref poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dla strefy
wielkopolskiej – powiat złotowski
ROK

2012
2013
2014

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy
SO2
NOX
O3
A
A
C
A
A
A
A
A
A

Źródło: WIOŚ; Raport o stanie środowiska powiatu złotowskiego
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Ponad to w trakcie pomiarów stwierdzono we wszystkich cyklach pomiarowych
przekroczenie wartości
normatywnej ozonu (6000µg/m3
x h) wyznaczonej
jako
poziom celu długoterminowego. Termin celu długoterminowego określony został rok 2020.

Rys.1 Rozkład przestrzenny emisji pyłu zawieszonego PM10 z emitorów liniowych (drogi
krajowe i wojewódzkie) oraz punktowych na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym
2011

Źródło: Program ochrony powietrza dla Województwa Wielkopolskiego
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Mając na uwadze konieczność realizowania kompleksowej polityki ochrony klimatu i
poprawy jakości powietrza, Miasto Złotów przystąpiło do opracowania Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, obejmującym działania, które mogą
przyczynić się do poprawy jakości powietrza.
Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań
podejmowanych przez Miasto Złotów, sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów
cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz
ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w
przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Miasto Złotów ma za zadanie przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w
pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020, tj.:
–redukcji emisji gazów cieplarnianych,
–zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
–redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie
efektywności energetycznej.
Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest:
•

•
•
•

poprawa jakości powietrza w Mieście Złotów poprzez zwrócenie uwagi na problem
emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. W PGN
uwzględniona jest emisja zanieczyszczeń pochodząca ze źródeł w obiektach jedno- i
wielorodzinnych oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych.
Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwia wskazanie zadań
proponowanych do osiągnięcia założonych celów;
umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej poprzez określenie
stanu aktualnego oraz wskazanie i ocenę możliwości rozwojowych;
zwiększenie efektywności energetycznej poprzez racjonalizację użytkowania ciepła,
energii elektrycznej i paliw gazowych, podjęcie działań termomodernizacyjnych;
wskazanie kierunków rozwoju zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe, które
mogą być wspierane ze środków publicznych.

PGN zakłada realizację przedsięwzięć inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, których
realizacja poprawi jakość powietrza w Mieście oraz przyczyni się do racjonalnego
wykorzystania energii. Zadania te włączone zostały do niniejszego Programu.
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Analiza SWOT
Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

dobra jakość powietrza

pochodzenie emisji głownie ze spalania paliw
stałych w budynkach jednorodzinnych

brak zakładów emitujących nadmierne ilości
gazów i pyłów

niski poziom termoizolacyjności budynków
wielorodzinnych
słabo rozwinięta sieć gazowa
wzrastająca liczba pojazdów

SZANSE

ZAGROŻENIA

możliwość rozwoju sieci gazowej

wysokie koszty inwestycyjne energetyki
odnawialnej

wsparcie finansowe dla realizacji
przedsięwzięć wykorzystujących
odnawialne źródła energii

zwiększające się zanieczyszczenie powietrza
ze źródeł liniowych

możliwość pozyskania środków
zewnętrznych na realizację
termomodernizacji
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4.2.Zagrożenie hałasem
Najbardziej uciążliwymi emitorami hałasu mającymi zasadniczy wpływ na klimat
akustyczny środowiska są: środki komunikacji, zakłady produkcyjne, place budowy, miejsca
publiczne oraz obiekty sportowe i rozrywkowe.
Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określa rozporządzenie Ministra
Środowiska – w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, publikowane jako
obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. – w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz.112).
Tabela wartości progowych z wyłączeniem źródeł hałasu powodowanego przez starty,
lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektromagnetyczne, wyrażone
wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem.
Lp

1.

2.

3.

Przeznaczenie terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Drogi lub linie kolejowe

Pozostałe obiekty i działalność
będąca źródłem hałasu

LDWN

LN

LDWN

LN

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom roku

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
dobom roku

przedział czasu
odniesienia
równy
wszystkim
porom nocy

a)
Strefa
ochronna „A”
uzdrowiskowa
b)
Tereny
szpitali poza miastem
a)Tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
b)Tereny
zabudowy
związane ze stałym lub
czasowym
pobytem
młodzieży
c) Teren domów opieki
społecznej
d)teren szpitali w miastach

50

45

45

40

64

59

50

40

a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

68

59

55

45
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b) Tereny zabudowy
zagrodowej
c)Tereny rekreacyjno
wypoczynkowe
d)Tereny mieszkaniowo
usługowe
4.

Tereny w strefie
śródmiejskiej miast powyżej
100 tys. mieszkańców

70

65

55

45

Badając presję na klimat akustyczny środowiska określono, że na poziom hałasu w dużym
stopniu oddziałuje lokalizacja obiektów komunikacyjnych i przemysłowych wraz z
prowadzącymi do nich trasami komunikacyjnymi. Przez Miasto Złotów przebiegają drogi
wojewódzkie nr 188 i 189.
Badając w roku 2013 natężenie ruchu na tych trasach stwierdzono:
- motocykle

123

- samochody osobowe, mikrobusy

6791

- samochody ciężarowe dostawcze lekkie
- samochody ciężarowe
- autobusy
- ciągniki rolnicze

569
177
23
8

W przypadku hałasów pochodzących od dróg i linii kolejowych dopuszczalny poziom hałasu
dla wskaźnika długookresowego LDWN (poziom dzienno-wieczorno-nocny) wynosi – w
zależności od przeznaczenia terenu – od 50 dB do 70 dB, natomiast dla wskaźnika L N
(długookresowy poziom hałasu w porze nocy) od 45 dB do 65 dB. W odniesieniu do
pojedynczej doby ustalono wartość dopuszczalną równoważnego poziomu hałasu LaeqD w
porze dnia równą od 50 dB do 68 dB, natomiast wartość równoważnego poziomu hałasu w
porze nocy (LAeqN) wynosi od 45 dB do 60 dB.
W porze dziennej zanotowano hałas mieszczący się w przedziale 65-70 dB, w porze nocnej
natomiast w przedziale 55-60 dB. Punkty pomiarowe sytuowano przeważnie w odległości 10
m od krawężnika drogi. Stwierdzono powszechne przekraczanie obowiązujących standardów
poprawności klimatu akustycznego. (Dane dotyczące emisji hałasu na terenie powiatu
pochodzą z roku 2010 i dotyczą drogi wojewódzkiej nr 188).
W roku 2014 WIOŚ przeprowadził również pomiary w otoczeniu drogi nr 189, przy wjeździe
do Miasta od strony wschodniej. Punkt pomiarowy zlokalizowano w rejonie zabudowy
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mieszkaniowej w odległości 10 m od drogi na wysokości 4 m nad gruntem. Stwierdzono w
porze dziennej poziom hałasu od 59,1 do 62,8 dB oraz w porze nocnej 53,8 – 56,6 dB.
Obliczone wskaźniki długookresowe wynoszą:
-

poziom dzienno-wieczorno-nocny – L DWN - 62,5 dB
długotrwały poziom hałasu w porze nocnej – L N -55,2 dB
Oznacza to, że oba wskaźniki L DWN oraz L N nie zostały przekroczone.

Na trasie kolejowej w Powiecie Złotowskim nie prowadzono pomiarów hałasu.
Korzystając z danych zawartych w POŚ dla Województwa Wielkopolskiego można
stwierdzić, że zwykle poziom równoważnego hałasu kolejowego w porze dziennej nie
przekracza znacząco 65 dB, notuje się zazwyczaj przekroczenia dopuszczalnych poziomów
hałasu w granicach od ok. 2,6 dB. W porze nocnej poziom równoważnego hałasu kolejowego
przewyższa dopuszczalny poziom hałasu 56 dB. Poziom równoważny hałasu w porze nocnej
mieści się w przedziale 63,5 - 66,2 dB. Subiektywnie mniejsza dokuczliwość hałasów
kolejowych niż drogowych, a także ograniczona częstotliwość kursowania pociągów
sprawiają, że problem hałasów kolejowych ma mniejsze znaczenie.
Analiza SWOT
Obszar interwencji: zagrożenie
MOCNE STRONY
brak dróg krajowych o dużym natężeniu
ruchu.

SŁABE STRONY
pogarszający się klimat akustyczny
spowodowany wzrostem natężenia ruchu

brak zakładów o nadmiernej emisji hałasu
SZANSE
wyprowadzenie ruchu poza miasto obwodnica

ZAGROŻENIA
wysokie koszty realizacji inwestycji
drogowych

wprowadzenie „cichych” nawierzchni w
trakcie remontów i napraw dróg
ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie
ekranów akustycznych z zieleni

KonsultEKO s.c.
www.konsulteko.pl
biuro@konsulteko.pl

Id: VVUPU-HNMNM-MVIFP-KBYIH-MPNUX. Uchwalony

Strona 17

Strona 17

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 -2020
__________________________________________________________________________________

4.3 Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) jest to rozchodzące się
w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Właściwości fal elektromagnetycznych
zależą od długości fali. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale
radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie
rentgenowskie i promieniowanie gamma. Oddziaływanie na środowisko pól
elektromagnetycznych występuje:
a) w stopniu znaczącym w paśmie 50 Hz od urządzeń i sieci energetycznych; źródłem
największych oddziaływań mogących powodować przekroczenia poziomów
dopuszczalnych są napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110
kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne, b) w stopniu
znaczącym w paśmie od 300 MHz do 40 000 MHz od urządzeń
radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział w
emisji mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i
antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji
z telefonem
komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami
bazowymi). Istniejące sieci telefonii komórkowej wykorzystują następujące zakresy
częstotliwości: ok. 900 MHz (sieć GSM 900), około 1 800
MHz (sieć GSM 1 800) oraz ok. 2 100 MHz (sieć UMTS),
c) w stopniu mniej znaczącym w paśmie 50 Hz od urządzeń elektrycznych pracujących
w zakładach pracy i gospodarstwach domowych. Większość urządzeń jest zasilana
z sieci energetycznej.
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Rys. 2. Lokalizacja masztów telefonii komórkowej
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192/2003,
poz. 1883) dopuszczalny poziom pól elektromagnetycznych w środowisku dla instalacji
wytwarzających pola elektromagnetyczne przedstawia się następująco:
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności
Wielkość
fizyczna
Zakres
częstotliwości
promieniowania

Składowa
elektryczna

Składowa
magnetyczna

Gęstość
mocy

Lp. 1

2

3

4

1

0 Hz

10 kV/m

2500 A/m

-

2

od 0 Hz do 0,5 HZ

-

2500 A/m

-

3

od 0,5 Hz do 50 HZ

10 kV/m

60 A/m

-

4

od 0,05k Hz do 1 kHZ

-

3/f A/m

-

5

od 0,001 MHz do 3 MHZ

20 V/m

3 A/m

-

6

od 3 MHz do 300 MHZ

7 V/m

-

-

7

od 300 MHz do 300 GHZ

7 V/m

0,1 W/m2

Zgodnie z tym rozporządzeniem prowadzony jest monitoring pól elektromagnetycznych,
polegający na wykonywaniu w cyklu trzy letnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej
pola w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, w 135 (po 45 na rok)
punktach pomiarowych rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa, w
miejscach dostępnych dla ludności usytuowanych:
• w centralnych dzielnicach
lub osiedlach miast o
liczbie
mieszkańców
przekraczającej 50 tysięcy,
• w pozostałych miastach, 
na terenach wiejskich.
Dla każdej z powyższych grup terenów wybiera się po 15 punktów, dla każdego roku
kalendarzowego. Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł
emitujących pola elektromagnetyczne.
W Mieście Złotów WIOŚ prowadzi pomiary w ramach grupy w pozostałych miastach.
Ostatni pomiar przeprowadzony w mieście Złotów miał miejsce w 2014 r. w wytypowanym
do badań punkcie w kategorii terenów pozostałe miasta przy ulicy Kościelnej. Jego wynik to
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0,55V/m i nie stanowi on przekroczenia dopuszczalnego poziomu (7 V/m). W poprzednim
cyklu w roku 2011 pomiar wykonano w tym samym miejscu. Wynik – 0, 33V/m.
Mimo stale rosnącej ilości źródeł promieniowania, na trenie Wielkopolski nie stwierdzono
przekroczeń dopuszczalnego natężenia pól elektromagnetycznych.
Analiza SWOT
Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY
niewielka ilość obiektów emitujących
promieniowanie elektromagnetyczne

SŁABE STRONY
brak pełnej informacji na temat szkodliwości
oddziaływania pół elektromagnetycznych

brak przekroczeń w pomiarach natężenia
pola elektromagnetycznego
punkt pomiarowy
SZANSE
wprowadzenie obowiązku badania emisji
pola elektromagnetycznego w przypadku
powstania nowej instalacji lub zmiany
warunków urządzeń pracujących

ZAGROŻENIA
brak wystarczającej wiedzy o zagrożeniach
wobec niskich stwierdzonych wielkości
emisji pól elektromagnetycznych

4.4.Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa
4.4.1.Wody powierzchniowe
Rzeki
Przez Miasto Złotów przepływa rzeka Głomia oraz umiejscowiony w północno –
wschodniej części Miasta Kanał Śmiardowski.
GŁOMIA - jest lewobrzeżnym dopływem Gwdy płynącym w całości przez teren
Województwa Wielkopolskiego. Jej długość wynosi 52 km, a powierzchnia dorzecza 570
km2. Pod względem administracyjnym zlewnia Głomi leży w północno-wschodniej części
Województwa Wielkopolskiego (powiat złotowski i pilski).
Rzeka wypływa ze źródeł koło wsi Głomsk, płynie przez region historyczny - Krajnę,
przepływa przez Jezioro Głomskie, mija Prochy i Górę Zamkową. Pod Stawnicą wyraźnie
widać jej szeroką pradolinę. Następnie przepływa przez złotowskie jeziora Baba i Miejskie do
Błękwitu. Niedaleko Wąsosza łączy się z Kocunią. Mija Krajenkę, Żeleźnicę, Dolnik, Skórkę
i pod Dobrzycą wpada do Gwdy. Dolina Głomi to teren podmokły porośnięty trzcinami,
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turzycami, sitowiem i różnorodnymi trawami. Ponadto rosną tu charakterystyczne dla tego
typu terenów gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych m.in. olsza czarna, żywokost
lekarski,
chaber łąkowy. Dolina jest również doskonałym miejscem do odpoczynku
i żerowania dla wędrujących ptaków. Co ciekawe, oprócz typowej dla tych terenów
zwierzyny, występuje tu także bóbr europejski. W granicach Miasta oraz na obszarze jeziora
Baba zlokalizowano jego żeremia.
Ze względu na swój malowniczy krajobraz oraz dużą atrakcyjność szlaku rzeka
idealnie nadaje się do spływów kajakowych.
KANAŁ ŚMIARDOWSKI – położony w północno-wschodniej części Miasta. Jego dolina
obfituje w bogatą, rzadką szatę roślinną. Między innymi rośnie tu morwa biała i czarna,
wykorzystywana niegdyś do hodowli jedwabników. Drzewostan liściasty reprezentują olchy,
brzozy i wierzby. Badania jakości wód Kanału klasyfikują wody cieku jako pozaklasowe. O
dyskwalifikacji wód decyduje niska zawartość tlenu. Pozostałe wskaźniki fizyko - chemiczne,
bakteriologiczne oraz hydrobiologiczne klasyfikują ciek w III klasie czystości.
Badania stanu wód wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
w oparciu o „Aneks nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
wielkopolskiego na lata 2010-2015”.
Przedmiotem badań monitoringowych jakości wód powierzchniowych są jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP). Pojęcie to, wprowadzone przez Ramową Dyrektywę Wodną,
oznacza: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik,
strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód
przybrzeżnych.
Przepływająca przez Miasto rzeka Głomia była badana w roku 2012. Przedmiotem badania
były jednolite części wód :
-

Głomia do dopł. z jez. Zaleskiego PLRW600018188682 RZEKI
Jez. Zaleskie PLLW10650 JEZIORO (mapa 296)
Głomia od dopływu z jez. Zaleskiego do ujścia PLRW6000201886899 RZEKI (mapa
476)

Głomia do dopływu z jez. Zaleskiego
Punkt pomiarowo-kontrolny znajduje się na 34 km cieku w mieście Złotów i nosi nazwę
Głomia do dopływu z jez. Zaleskiego. Badania wykonywane są w ramach monitoringu
operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. Wykazały one zły stan wód jako
wypadkową umiarkowanego stanu ekologicznego i stanu chemicznego poniżej dobrego. O
ocenie stanu ekologicznego zdecydowały badane elementy biologiczne (fitobentos i
makrobezkręgowce bentosowe – III klasa wskaźnika jakości wód) oraz element
fizykochemiczny (azot Kjeldahla - stan poniżej dobrego). Na ocenę stanu chemicznego wpływ
miało przekroczenie wartości granicznej dla sumy benzo(g,h,i)perylenu oraz
indeno(1,2,3cd)pirenu – stan poniżej dobrego.
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Głomia od dopływu z jez. Zaleskiego do ujścia
Punkt pomiarowy zlokalizowany został w m. Dobrzyca na terenie powiatu pilskiego.
Stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny, a tym samym zły stan wód. O ocenie
zadecydował element fizykochemiczny – fosforany.
Ogólna ocena cieku jest więc niezadawalająca. Wpływ na jakość wód mają: zrzuty ścieków z
oczyszczalni komunalnych w: Zakrzewie, Złotowie, Krajence, Dobrzycy, oczyszczalni
zakładowej firmy ROMB S.A. w Złotowie, a także spływy obszarowe oraz obieg materii w
jeziorach, przez które przepływa rzeka.
Jeziora
W granicach administracyjnych Miasta położone są 4 jeziora sąsiadujące z Miastem oraz
Jezioro Zaleskie o powierzchni 148 ha w większości obszaru położone na terenie gminy.
W 2012 roku WIOŚ przeprowadził badania stanu ekologicznego wód jeziora Zaleskiego
Lp Wskaźnik jakości wody

Średnia roczna

Klasa wskaźnika jakości wód

(jednostka miary)
1

Makrofiy

ESMI= 0,24

III

2

Przeźroczystość (m)

1,5

Stan poniżej dobrego

3

Przewodność w 20C
(µS/cm)

301

Stan dobry

4

Azot ogólny(mgN/l)

2,18

Stan poniżej dobrego

5

Fosfor ogólny(mgP/l)

0,113

Stan poniżej dobrego

Klasyfikacja elementów jednolitej części wód biologicznych
- III-(stan umiarkowany) fizykochemicznych
poniżej dobrego hydromorfologicznych

- stan

- I klasa

Pozostałe jeziora to mniejsze zbiorniki o ciekawym środowisku przyrodniczym,
wykorzystywane do uprawiania turystyki wodnej i wędkarstwa.
Jezioro BABA – o powierzchni ok. 19,6 ha. Położone jest w centralnej części miasta. Mocno
zarośnięte, stanowi miejsce bytowania wielu gatunków ptaków w tym drapieżnych. Przez
jezioro przepływa rzeka Głomia, której dolina to malownicze łąki porośnięte różnymi
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gatunkami traw, krzewów typowych dla terenów podmokłych i drzew – olsza szara i czarna,
brzoza, wierzba biała i iwa. W dolinie znajdują się siedliska bobra europejskiego.
Jezioro BURMISTRZOWSKIE – o powierzchni 7,7 ha, położone w północnej części miasta.
Poprzez Kanał Śmiardowski połączone jest z rzeką Głomią. Jest siedliskiem ptactwa
wodnego, wykorzystywane jest do celów wędkarskich. Wokół jeziora występują drzewa
iglaste – sosna pospolita i liściaste – olsza szara i biała, topola, brzoza, kasztanowiec. Posiada
bogatą roślinność wodną w tym m.in. grzybienie białe. Jest to jezioro otwarte o nienaruszonej
rzeźbie dna i średniej głębokości 2 m.
Jezioro MIEJSKIE – o pow. 47,7 ha. Położone w południowej części miasta, ma doskonałe
warunki do wędkowania, a nadbrzeżna promenada wykorzystywana jest dla turystyki pieszej.
Razem z położonym od zachodniej strony parkiem Zwierzyniec stanowi doskonałe miejsce
spacerowe, licznie odwiedzane przez pieszych, biegaczy czy rolkarzy. Jezioro zdobią dwie
podświetlone fontanny, a w miejscu, w którym do jeziora wpływa rzeka Głomia,
wybudowano kładkę pieszo - rowerową prowadzącą do „Zagrody Krajeńskiej”.
Na południowym krańcu jeziora znajduje się Półwysep Rybacki. Jest on jedną z aren
cyklicznej imprezy Euro Eco Meeting – od roku 2015 Euro Eco Festiwal. Mieści się na nim
również plac zabaw dla dzieci.

Jezioro PROBOSZCZOWSKIE – o powierzchni 4,1 ha położone jest w północnej części
miasta, wykorzystywane wędkarsko, najmniejsze z jezior złotowskich. Jego obrzeże
przechodzi łagodnie w łąki i pastwiska oraz grunty orne, zaś brzegi porośnięte są
wodorostami. Jezioro podobnie jak sąsiednie j. Baba jest siedliskiem ptactwa wodnego.

Rys.3. Położenie jezior na terenie Miasta Złotów
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Jezioro Proboszczowskie

Jezioro Zaleskie

Jezioro Baba
Jezioro Proboszczowskie

JezioroBurmistrzowskie
Jezioro Burmistrzowskie
Jezioro Baba

Rys.4. Mapa wraz z legendą

Jezioro Miejskie

JCWP– Głomia do dopł do jez. Zaleskiego

Źródło: System Informacji Przestrzennej Miasto Złotów

Rys.4. Mapa wraz z legendą JCWP – Głomia do dopł do jez. Zaleskiego
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Źródło: RZGW
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Rys.5. Mapa wraz z legendą JCWP – Głomia od dopł do jez. Zaleskiego do ujscia
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Źródło: RZGW

KonsultEKO s.c.
www.konsulteko.pl
biuro@konsulteko.pl

Id: VVUPU-HNMNM-MVIFP-KBYIH-MPNUX. Uchwalony

Strona 28

Strona 28

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 -2020

__________________________________________________________________________________

4.4.2.Wody podziemne
Stały odpływ powierzchniowy oraz istnienie jezior jest możliwe dzięki zasilaniu przez
wody podziemne. Zgodnie z teoretycznymi obliczeniami udział zasilania podziemnego w
odpływie wynosi około 55%. Zasilanie to odbywa się za pośrednictwem zlokalizowanych na
powierzchni miejsc wypływu wody – źródeł - lub bezpośrednio poniżej poziomu rzeki lub
jeziora. Szybkość odpływu wód podziemnych jest zależna od nachylenia zwierciadła wody i
przepuszczalności gruntu. Wody podziemne na terenie Miasta należą do grupy wód
podziemnych o równowadze przesączania i zaliczone zostały do wód młodo glacjalnych. W
miejscach gdzie zalegają utwory piaszczyste sandru Gwdy są to wody należące do grupy wód
o równowadze infiltracji i zaliczane są do wód w sandrach i innych głębokich piasków.
Systematyzując dane dotyczące wód podziemnych dla określenia zasobów
dyspozycyjnych, ochrony jakości i zarządzania wodami podziemnymi wyznaczono na terenie
kraju Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Wg definicji Zbiorniki wód
podziemnych to zespoły utworów wodonośnych (skał dobrze przepuszczalnych lub słabo
przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej) mających duży
zasięg przestrzenny i zawierających zasoby wód podziemnych o znaczeniu użytkowym
(ekonomicznym). Według umownych kryteriów wydajności, jakości wód i zasobności
wyróżnia się zbiorniki: główne, lokalne i miejscowe, w zależności od potencjalnej wydajności
studni i ujęcia. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) odpowiadają m. in. następującym
kryteriom podstawowym:
- wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m3/h,
- wydajność ujęcia powyżej 10 000 m3/d,
- liczba mieszkańców, którą może zaopatrzyć >66 000,
- najwyższa klasa jakości wody, czystość nie wymagająca uzdatnienia lub uzdatnienia w
prosty sposób aby być zdatną do picia.
Zgodnie z mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) Miasto położone jest w
obrębie zbiornika nr: 127 - Subzbiornik Złotów-Piła-Strzelce Krajeńskie, jest to zbiornik
trzeciorzędowy o szacunkowych zasobach 186 tys.m3/dobę i średniej głębokości ujęć 100 m.
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Rys.6. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w granicach Powiaty Złotowskiego
Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła pojęcie jednolitych części wód (JCWPd),
przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej
lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód są objęte monitoringiem
prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony
środowiska.
Celem
badań
jakości
wód
podziemnych
jest
dostarczenie
informacji
o stanie chemicznym wód podziemnych, określenie trendów zmian oraz sygnalizacji zagrożeń
w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności
podejmowanych działań ochronnych. Miasto Złotów położone jest w granicach JCWPd
oznaczonego nr 28. Jest to obszar obejmujący powiaty: bytowski, człuchowski, koszaliński,
pilski, szczecinecki, wałecki i złotowski, o powierzchni 4.944 km2.
Wyniki badań z wody z wodociągów miejskich z dnia 07.09.2015
Parametr

mętność
barwa

Wodociąg publiczny ul
Wodociąg publiczny ul Okrężna Wodociąg publiczny al.Piastów
Bohaterów Westerplatte Złotów 3 Złotów- pom.gospodarcze
10 Złotów-pom.wodomierza gł
<0,2

<0,2

<0,2

10

10

10

Dopuszczalne wartości
wskaźników

1
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zapach

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

pH

7,5

7,5

7,5

6,5-9,5

Przewodność elektryczna
właściwa w 25C

466

466

463

2500

żelazo

40

44

57

200

mangan

<20

<20

<20

50

Amonowy jon

0,08

0,075

0,08

0,50

Liczba bakterii z gr coli

0

0

0

0

Escheichia coli

0

0

0

0

smak

4.4.2.1. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
Wodociagi
Aktualnie urządzenia wodociągowe zaopatrują około 20 tys. mieszkańców miasta i
zabezpieczają potrzeby podmiotów gospodarczych. Źródłem poboru wody jest 5 studni
wierconych ujmujących trzeciorzędowy poziom wodonośny. Urządzenia do poboru i
uzdatniania wody umożliwiają pobór wody pitnej w ilości do 250 m 3/h W obrębie ujęcia
znajdują się również studnie czwartorzędowego poziomu wodonośnego, ale ze względu na
zanieczyszczenia nie jest ona pobierana. Sprzedaż wody w przybliżeniu wynosi około 700
tys. m3 rocznie, z tego na cele podmiotów gospodarczych ok. 40 tys. m 3, a gospodarstw
domowych ok. 660 tys. m3.
Wodociągi Gminy Miasto Złotów w latach 2007-2014 odnotowały znaczny przyrost:
- długość sieci wodociągowej z 36,49 km do 79,4 km
- ilość przyłączeń wzrosła z 1.958 do 2.153
- długość sieci rozdzielczej z 36,2 km do 47,1 km
Ujęcie wody przy ul. Wodociągowej 1A posiada pozwolenie wodnoprawne na szczególne
korzystanie z wód, wydane przez Starostę Złotowskiego decyzją nr OS-6223/18/08 z dnia
31.10.2008 roku. Pozwolenie to określa dopuszczalne wielkości poboru wody:
Q d.śr. - 4.500m3/dobę
Q max.h – 300 m3/h
Q roczne - 1 642 500 m3/rok
Pobierana woda ma podwyższony poziom żelaza i manganu, przez co wymaga uzdatniania.
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Stacja uzdatniania wody
W roku 2013 uruchomiona została nowa stacja uzdatniania wody przy ul. Wodociągowej 1A.
Opis technologiczny:
Woda surowa czerpana za pomocą pomp głębinowych z maksymalną wydajnością do
300 m³/h, tłoczona jest do budynku stacji uzdatniania wody o wydajności 250m³/h, gdzie
poddawana jest uzdatnieniu w procesach: napowietrzania i filtracji. Ilość wody pobieranej z
ujęcia oraz tłoczonej do sieci jest rejestrowana przez zamontowane przepływomierze
elektromagnetyczne.
W budynku stacji zamontowano dwa aeratory dynamiczne, pracujące równolegle
(mieszacze wodno-powietrzne), o średnicy ø 1800 mm, wypełnione pierścieniami
Białeckiego. Powietrze wtłaczane jest do aeratorów poprzez układ sprężonego powietrza w
ilości do 15% przepływającej wody. Po wymieszaniu powietrza z wodą następuje reakcja
utleniania związków żelaza i manganu.
Proces napowietrzania wody w aeratorach dynamicznych monitorowany jest poprzez
miernik stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie zainstalowany na rurociągu wody surowej za
aeratorami. Tak napowietrzona woda następnie poddawana jest procesowi jednostopniowej
filtracji na sześciu filtrach ciśnieniowych, po których doprowadzana jest do dwóch zbiorników
wody czystej o łącznej pojemności 2000m³.
Uzdatniona woda poddawana jest okresowo dezynfekcji za pomocą roztworu
zawierającego aktywne związki dwutlenku chloru, dawkowanego do rurociągu wody czystej
transportowanej do miasta. Filtracja wody prowadzona jest na sześciu filtrach o średnicy ø
2400 mm wypełnionych złożem braunsztynowo - kwarcowym.
Płukanie filtrów przeprowadzane jest automatycznie, zgodnie z wyznaczonym
harmonogramem, powietrzem z dmuchawy oraz wodą czystą ze zbiornika retencyjnego za
pomocą pompy płucznej. Filtrocykl ustalono podczas rozruchu technologicznego SUW.
Popłuczyny z filtrów odprowadzane są bezpośrednio do sieci kanalizacji sanitarnej miasta i
dalej do oczyszczalni ścieków.
Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej zapewniają zapas wody na cele:


wyrównania



przeciwpożarowe



płukania filtrów

W zbiornikach zainstalowane są czujniki poziomu lustra wody, sterujące pracą pomp
oraz sygnalizujące charakterystyczne i awaryjne stany napełnienia zbiornika takie jak:
• wyłączenie pomp głębinowych
• załączenie pompy głębinowej
• zabezpieczenie pomp sieciowych oraz pompy płucznej przed suchobiegiem.
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Ze zbiornika woda uzdatniona podawana jest do sieci wodociągowej za pomocą
zestawu hydroforowego składającego się z pomp GRUNDFOS typu: CR 45-2 A-F-A-EHQQE z silnikiem 7,5 kW.
W skład SUW wchodzą:
• cztery studnie głębinowe
• budynek stacji uzdatniania wraz z układem technologicznym uzdatniania wody
• dwa zbiorniki retencyjne wody czystej V = 2 x 1000 m³ = 2000 m³ (istniejące)
• kanalizacja sanitarna do odprowadzania i oczyszczania wód popłucznych
• rurociągi i kanały technologiczne zewnętrzne.
Sieć kanalizacji sanitarnej
Długość sieci kanalizacyjnej w Gminie Miasto Złotów na dzień 31.12.2014 wynosiła 61 km:
w tym:
długość sieci grawitacyjnej 56,2 km ,
sieci tłocznej

4,8 km.

W stosunku do roku 2007 długość sieci wydłużyła się o 5,53 km, a ilość przyłączy
kanalizacyjnych wzrosła o 180 i na dzień 31.12.2014 wynosiła 2068 szt.
W Mieście pracuje 10 przepompowni sieciowych.
Niewielka część Miasta nie jest skanalizowana, a ścieki gromadzone są w zbiornikach
bezodpływowych - na dzień 31.12.2014 było ich 44 sztuk, z czego 9 nie ma możliwości
technicznego przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Ścieki z nich usuwane są poprzez wywóz
asenizacyjny do punktu zlewnego zlokalizowanego na oczyszczalni ścieków dla miasta
Złotowa. Na terenie Miasta zlokalizowane są także 4 oczyszczalnie przydomowe ścieków.
Oczyszczalnia ścieków
Ścieki miejskie doprowadzane są grawitacyjnie i za pomocą przepompowni do przepompowni
centralnej przy ul. Powstańców. Do przepompowni tej trafiają także ścieki przetłaczane ze wsi
Święta i Stawnica. W Przepompowni Centralnej ścieki podczyszczane są mechanicznie. W
roku 2013 przeprowadzona została kompleksowa modernizacja Przepompowni Centralnej,
poprzez zastosowanie automatycznej kraty schodkowej z płuczką skratek, piaskownika z
płuczką piasku i tłoczni ścieków.
Ścieki z Przepompowni Centralnej tłoczone są za pomocą rurociągu żeliwnego DN 400 do
oczyszczalni biologicznej ze wsparciem chemicznym, zlokalizowanej w m. Blękwit gmina
Złotów. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o metodę A2/0, tzn. w prowadzonym procesie
oczyszczania biologicznego dzięki zastosowaniu warunków beztlenowych, niedotlenienia i
napowietrzania ze ścieków usuwany jest zarówno azot jak i fosfor.
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Ścieki trafiają do dwóch naprzemiennie działających osadników wstępnych, gdzie następuje
usunięcie zawiesiny. Każdy osadnik posiada powierzchniowy i denny zgarniacz osadu. Po
wstępnym podczyszczeniu ścieki trafiają do reaktorów biologicznych gdzie następują
procesy :
- defosfatacji
- denitryfikacji
- nitryfikacji
Oczyszczone biologicznie ścieki odprowadzane są do komory rozdziału przed
osadnikami wtórnymi (w komorze tej może być dodawany koagulant PIX1, jako chemiczne
wsparcie biologicznego usuwania fosforu ze ścieków).
Osad z osadników wtórnych jest zgarniany przez zgarniacze do lejów osadowych. Następnie
kierowany jest do przepompowni osadu nadmiernego i recyrkulowanego, skąd trafia
odpowiednio: do zagęszczaczy oraz do komory defosfatacji w reaktorze biologicznym, w celu
utrzymania wymaganego stężenia osadu w ściekach.
Osad nadmierny (czyli codzienny przyrost osadu) po zagęszczeniu kierowany jest do
wydzielonych, otwartych komór fermentacyjnych osadu. Po procesie fermentacji, osad
kierowany jest do budynku odwadniania osadu.
Proces odwadniania osadu wspomagany jest odpowiednio dobranym polielektrolitem,
dozowanym przed wprowadzeniem osadu do wirówki. Odwirowany osad kierowany jest na
linię higienizacji i dalej na składowisko osadu, które pokryte jest płytami i wyposażone w
warstwę drenażową.
Drenaż wykonany z sączków ceramicznych odprowadza ewentualne odcieki ze składowiska
do przepompowni wód technologicznych.
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Ilość odprowadzonych ścieków komunalnych oczyszczonych przez Miejską oczyszczalnię
ścieków w Złotowie

Qsr. d. = 2900 m2/d
Qmax.d. = 6700 m3/d
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Przepisy dotyczące ochrony środowiska określają warunki, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi. W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań w
latach 2014-2015 z dopuszczalnymi stężeniami ścieków oczyszczonych wg. Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1800)
L
p

Dopuszczalne stężenia
ścieków oczyszczonych
wg rozporządzenia
z dn. 18.11.2014.

Ścieki oczyszczone
Wskaźnik

Jednostka

02/03/07.2014r.

02/03/07.2015r.

(Dz.U.z 2014, poz.1800)

1

BZT5

mgO2/dm3

3,8

2.2

15

2

ChZT-Cr

mg O2/dm3

34

42

125

3

Azot ogólny

mgN/dm3

19,2

11,7

15

4

Fosfor ogólny

mgP/dm3

0,4

0,73

2

5

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

5,2

5,6

35

W poniższej tabelce przedstawiono porównanie jakości ścieków surowych i oczyszczonych w
latach 2014-2015
02.2014

05.2015

Lp Wskaźnik

Jednostka

1

BZT5

mgO2/dm3

465

3,7

590

2,3

2

ChZT-Cr

mg O2/dm3

1078

41

1425

27

3

Azot ogólny

mgN/dm3

101

11,7

103,7

11,1

4

Fosfor ogólny

mgP/dm3

12,8

0,36

15,0

<0,1

5

Zawiesiny ogólne

mg/dm3

284

3,00

610

<2,0

PC przed
Po
PC przed
Po
kratką
oczyszczeniu kratą
oczyszczeniu
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4.4.2.2. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Mając na uwadze stale niezadawalający stan jakości wód powierzchniowych od
szeregu lat prowadzone są intensywne działania zmierzające do ograniczenia spływu
zanieczyszczeń punktowych. W szczególności działania te skupiają się na realizacji systemów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz budowie urządzeń oczyszczających. Merytoryczne i
formalne ramy tych działań wyznaczają przepisy Unii Europejskiej - przede wszystkim
dyrektywy. :
- 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. - Ramowa Dyrektywa Wodna
- 91/676/WE z dnia 12 grudnia 1991 r.
dotyczącej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych
- 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r – w sprawie środowiskowych norm jakości w
dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz
zmieniające dyrektywę 2000/60/WE
Do tych przepisów dostosowane zostały przepisy krajowe w szczególności Prawo
wodne. Realizując zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej od początku lat 2000 prowadzone
były prace nad Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).
Ustawa Prawo wodne nakazała by KPOŚK określił wykazy:
•

Aglomeracji, które powinny być wyposażone - w odpowiednich terminach – w
systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków
zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia,
• Przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz
oczyszczalni ścieków komunalnych i terminy ich realizacji.
Ustawa dla potrzeb KPOŚK zdefiniowała też pojęcie aglomeracji określając terminy realizacji
urządzeń ochrony wód:
• do dnia 31 grudnia 2015 roku w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) od 2 000 do 15 000
• do dnia 31 grudnia 2010 roku w przypadku aglomeracji o równoważnej liczbie
mieszkańców (RLM) powyżej 15 000
Terminy te są transpozycją ustaleń negocjacji z Unią Europejską zawartych we wspólnym
stanowisku w listopadzie 2001 roku. Uzgodniono również, że warunkiem koniecznym
będącym wynikiem realizacji inwestycji jest osiągnięcie 75 % redukcji azotu i fosforu. By to
było możliwe konieczne jest stosowanie pogłębionego usuwania azotu i fosforu w grupie
oczyszczalni w wielkości powyżej 15 000 RLM. Realizując te zapisy Minister Środowiska
wydał rozporządzenie określające najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników
zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków
komunalnych grupując aglomeracje:
 poniżej 2000 RLM
 od 2 000 do 9 999 RLM
 od 10 000 do 14 999 RLM
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 od 15 000 do 99 999 RLM
 powyżej 100 000 RLM
Ostatecznie KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z wykazem niezbędnych
przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy
zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.
KPOŚK opracowany w 2003 r. obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał :
budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych, 
budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach.
Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub
modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub
modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 11 mld zł.


W dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza Aktualizacja
KPOSK
(AKPOŚK
2005),
która
obejmowała
1577
aglomeracji.
AKPOŚK 2005 przewidywała:
•
•

budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach,
budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 oczyszczalni ścieków.

Koszt realizacji AKPOŚK 2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę,
rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 32 mld zł, a na budowę,
rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 10,6 mld zł.
Druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010
r. (AKPOŚK 2009).

AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch
załącznikach:
•

Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu
Akcesyjnego, obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819,
który stanowi 97% całkowitego RLM Programu)

•

Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów
Traktatu Akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM
(łączny RLM – 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu)
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•

Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474
956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w
załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i
finansowego AKPOŚK 2009.

Największe znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest
osiągnięciu odpowiednich standardów wyposażenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i
oczyszczalnie ścieków aglomeracjom >15 000 RLM. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany
przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87 %.
Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009 szacowana na ok.
30,1 mld zł w okresie do 2015 r. nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych
przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitarnej. Dlatego też, efekty realizacji
Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią
priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.
Realizacja załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmowała:
•
•
•

budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej,
modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej,
modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczalni ścieków,  budowę
oczyszczalni.

177

nowych

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych
w załączniku 1 AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym:
-

na systemy
kanalizacyjne 19,2
na oczyszczalnie ścieków
11,4
na zagospodarowanie osadów

mld
mld

zł
zł
1,3

mld

zł

Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi i
oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności
miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej.
Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego
2011 r. (AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych
terminów zakończenia inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia
inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego też,
AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji
inwestycji. W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn
zaistniałych opóźnień ustalono, że sytuacja dotyczy 126 aglomeracji.
Wartości inne niż terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne
z
dokumentem AKPOŚK 2009.
KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do
redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni > 2 000 RLM oraz redukcji
związków azotu i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy
91/271/EWG opracowano:
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•

Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM,
posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej.

•

Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości 4000 RLM,
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane
przez polskie prawo standardy ochrony wód.

W roku 2013 po kontrolach przedstawicieli Komisji Europejskiej ustalono, że Polska błędnie
interpretowała zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej, narzucającej konieczność podwyższonej
redukcji związków azotu i fosforu w oczyszczalniach powyżej 15 000 RLM. Konieczne jest
stosowanie podwyższonej redukcji związków azotu i fosforu w oczyszczalniach powyżej 10
000 RLM. Jest niesłychanie ważna zmiana w odniesieniu do procesów inwestycyjnych
realizowanych w aglomeracjach a także w odniesieniu do pełnego rozliczenia zadań
określonych w KPOŚK. Podniesione zostały również wskaźniki zaspokojenia potrzeb
komunalnych do – powyżej 95% dla wszystkich aglomeracji a dla dużych miast do 98%.
Wobec faktu, że zdania inwestycyjne określone w KPOŚK zakładały pełną realizację
wszystkich przedsięwzięć do końca 2015 roku konieczna stała się aktualizacja granic, obszaru
i RLM aglomeracji tak by aglomeracje zostały wyznaczone zgodnie z aktualnie
obowiązującymi przepisami i zasadami wyznaczania aglomeracji określonymi przez
Ministerstwo Środowiska i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Konsekwencją braku
wykonania zadań inwestycyjnych z KPOŚK, a tym samym nie osiągnięcie zakładanego
poziomu zaspokojenia potrzeb komunalnych mogą być kary finansowe nałożone przez
Komisje Europejska na Polskę. Ponieważ realizacja kanalizacji i właściwy poziom
oczyszczania ścieków komunalnych jest zadaniem własnym gminy realne staje się
wyciągnięcie konsekwencji finansowych od tych gmin, które nie zrealizowały zadań
inwestycyjnych i nie osiągnęły zakładanego poziomu zaspokojenia potrzeb komunalnych.
W latach 2013-2015 gminy przystąpiły do aktualizacji granic, obszaru i RLM aglomeracji
ustanowionych na terenach administrowanych przez poszczególne samorządy.
Miasto Złotów położone jest w obrębie Aglomeracji Złotów, która obejmuje swoim zasięgiem
Miasto Złotów oraz miejscowość Święta; RLM aglomeracji – 21.800. Aglomeracja została
wyznaczona Rozporządzeniem Nr 149/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca
2006r. – w sprawie wyznaczenia aglomeracji Złotów.
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Analiza SWOT
Obszar interwencji: gospodarowanie wodami i gospodarka wodno – ściekowa
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

dobra jakość wód podziemnych i brak niezadawalająca jakość wód
zagrożenia ich jakości
powierzchniowych zarówno płynących
(rzeki) jak i stojących (jeziora)
wysoki stopień zwodociągowania Miasta

braki w infrastrukturze kanalizacyjnej

nowoczesna stacja uzdatniania wody
wysoki stopień skanalizowania Miasta
zmodernizowana oczyszczalnia ścieków
modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
SZANSE

ZAGROŻENIA

„uszczelnianie” systemu odprowadzania
ścieków, szczególnie poprzez
wyeliminowanie podłączeń ściekowych do
kanalizacji deszczowej

możliwość wystąpienia zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych w
przypadku niepodjęcia działań
inwestycyjnych w zakresie kanalizacji
sanitarnej

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej i
wyposażenie jej w urządzenia oczyszczające

wzrost zanieczyszczenia odbiorników wód
deszczowych wobec braku inwestycji w tym
zakresie

dalsza modernizacja oczyszczalni ścieków i
możliwości pozyskania środków
zewnętrznych

obniżenie atrakcyjności obszarów wodnych
w przypadku wzrostu ich zanieczyszczenia
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4.5. Gleby i gospodarka odpadami
4.5.1.Gleba
Na terenie Miasta Złotów gleby przykrywają grunty rodzime. Ich miąższość jest
niewielka i wynosi 0,1-0,8 m. W miejscach gdzie występują gliny gleby są bardziej zasobne w
próchnicę i przedstawiają większą wartość użytkową. Na wysoczyźnie należą one do IV-V lub
VI klasy gruntów ornych, natomiast na dnie rynien jeziornych stanowią użytki zielone w
postaci łąk.
Charakterystyka glebowo-bonitacyjna
Złotów pod względem występowania gleb nie przedstawia dużego zróżnicowania.
Wydzielono tu gleby początkowego stadium rozwojowego o niewykształconym profilu, gleby
bielicowe, brunatne oraz bagienne. Do gleb początkowego stadium rozwojowego o
niewykształconym profilu zaliczono gleby deluwialne występujące na dość stromych
zboczach wokół miasta nad jeziorem Miejskim, Baba, Proboszczowskim i Burmistrzowskim.
Odznaczają się one ciemnym zabarwieniem oraz dużą miąższością poziomu próchniczego.
Skład poziomu akumulacyjnego stanowią piaski gliniaste lekkie o odczynie kwaśnym lub
obojętnym (pH=6,5-7,0). Narażone są one na erozję i w związku z tym powinny być
obsadzone drzewami i krzewami długowiecznymi i silnie ukorzeniającymi się. Cel ten
realizują w nielicznych przypadkach przydomowe sady. Na wysoczyźnie wydzielono gleby
bielicowe i brunatne, a wśród nich gleby całkowite wykazujące w wierzchniej warstwie skład
mechaniczny piasków słabogliniastych na piaskach luźnych ze znaczną domieszką żwiru,
wytworzone z piasków i żwirów akumulacji wodno-lodowcowej. Należą one do V, a
najczęściej VI klasy gruntów ornych ze słabo wykształconym poziomem próchniczym (0,2
m), kwaśne(pH=5-6) z obficie występującymi skrzypem i powojem. Grunty te jako tereny
orne są nieopłacalne, a w celu ich uproduktywnienia mogą być zalesiane (np. sosną) co w
pobliżu miasta podnosi jego walory. W północno – wschodniej części miasta w sąsiedztwie z
glebami deluwialnymi, wydzielono niewielki obszar, na którym występują gleby wykazujące
w wierzchniej warstwie skład mechaniczny piasków gliniastych lekkich na piaskach
różnoziarnistych podścielonych gliną pylastą i piaszczystą. Odznaczają się one lepszą IV klasą
gruntów ornych, zwłaszcza tam gdzie podłoże gliniaste występuje na głębokości 0,60,9 m pod
powierzchnią. Wzdłuż rynny jeziornej, wąskim paskiem nad brzegami jezior okalających
miasto ciągną się gleby bagienne, w wyniku ciągle przebiegającej eutrofizacji ich
powierzchnia stale się powiększa. Wydzielono tu gleby torfowe powstałe z torfów niskich,
bogate są w części namułowe i pokarm roślinny. Żyzność ich rośnie wraz ze wzrostem części
namułowych. Torfowiska niskie najodpowiedniejsze są pod kultury łąkowe i pastwiska, a ich
odczyn jest raczej obojętny lub zbliżony do obojętnego.
Wzdłuż brzegów jezior,
u podnóża zboczy wyodrębniono gleby mułowo-bagienne
piaszczyste z dużą domieszką części organicznych, powstałe przy współudziale roślinności
hydrofilowej w warunkach dużego zawilgotnienia. Gleby te użytkowane są jako łąki lub
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pastwiska, jednakże w dużej mierze z uwagi na płytko zalegającą wodę gruntową są one mało
dostępne.

4.5.2. Gospodarka odpadami
Powiat Złotowski wchodzi w skład regionu I odpadami komunalnymi w
Województwie Wielkopolskim. Regiony te zostały wydzielone w „Planie gospodarki
odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2017” uchwalonym przez sejmik
Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia 2012 roku. Region gospodarki odpadami
to obszar zamieszkały przynajmniej przez 150 000 mieszkańców. Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów – RIPOK to zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego
przynajmniej przez 120 000 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej
techniki lub technologii. W regionie I instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych
są: kompostownia w Pile oraz składowisko odpadów w Kłodzie (gm. Szydłowo). Instalacjami
przewidzianymi do zastępczej obsługi regionu i są: sortownie odpadów w Studzieńcu (gmina
Rogoźno) oraz w Kłodzie (gmina Szydłowo); kompostownia w Zofiowie (gmina Czarnków),
składowiska odpadów w Sławienku (gmina Lubasz), w Sierakówku (gmina Połajewo), w
Marianowie (gmina Wieleń), w Zofiowie (gmina Czarnków) w Studzieńcu (gmina Rogoźno),
w Kopaszynie (Gmina Wągrowiec) oraz w Międzybłociu ( gmina Złotów).
Plan gospodarki odpadami przewiduje również budowę Obiektu Zagospodarowania
Odpadów – Regionalnej Instalacji Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów
Komunalnych (RIPOK) w Stawnicy (gmina Złotów). Instalacja ta powstała w roku 2015. Ma
ona wydajność sortowni - 36 000 Mg/rok zmieszanych odpadów komunalnych
oraz
kompostowni – 18 000 Mg/rok.
W skład obiektu wchodzą:
• hala z linią mechanicznego sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz
odpadów zbieranych selektywnie,
• tunelowa kompostownia odpadów z instalacja biofiltra,
• plac dojrzewania kompostu,
• kontenery socjalno – biurowe z wagą,
• wiaty na surowce wtórne,
• plac technologiczny z sitem do przesiewania kompostu,
• boksy buforowe magazynowania osadów ściekowych i odpadów biodegradowalnych,
• zbiornik wód opadowych,
• dwa zbiorniki ścieków technologicznych,
• zbiornik ścieków bytowych,
• kontenerowa stacja paliw,
• myjka kół,
• infrastruktura – place manewrowe, drogi wewnętrzne, oświetlenie, instalacja
wodociągowa i kanalizacyjna.
Gmina Miasto Złotów zgodnie z uchwałą nr XIX/95/08 Rady Miejskiej w Złotowie z
dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażania zgody na współdziałanie z innymi gminami w
celu realizacji zadania publicznego w ramach Związku Gmin Krajny przystąpiła do tego
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Związku. Celem działania Związku Gmin Krajny jest między innymi wspólne planowanie i
wykonywanie zadań przede wszystkim w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin uczestniczących w Związku.
Charakterystyka odpadów wytwarzanych w Mieście Złotów przedstawia się następująco:

ILOŚCI ODPADÓW ODEBRANYCH I PRZYJĘTYCH DLA MIASTA ZŁOTÓW
Kod odpadu

Rodzaj odpadów

02 01 04
02 06 01

Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

2013 r. [Mg] 2014 r. [Mg]

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

0,201
-

0,005
2,840

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

-

0,990

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

0,015

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów

0,600

08 03 28

Odpadowy toner drukarski

0,024

0,006

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

0,660

0,700

12 01 01
12 01 03

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

-

0,012
0,008

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

-

0,200

12 01 08

Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali
zawierające chlorowce

0,005

-

12 01 09

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające
chlorowców

6,000

8,000

12 01 14

Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

-

0,060

12 01 15
12 01 16

Szlamy z obróbki metali
Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

13,212
-

12,480
0,110

12 01 17

odpady poszlifierskie

-

0,005

12 01 21

Zużyte materiały szlifierskie

41,587

45,175

13 01 10

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

0,165

0,050

13 02 05

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków
chlorowcoorganicznych

0,050

0,035

13 02 08

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

0,098

0,004

15 01 01
15 01 02

Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych

73,392
92,701

79,685
87,862

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

0,240

6,833

15 01 07

Opakowania ze szkła

322,560

184,149

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami
ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i
toksyczne)

0,440

0,548

15 02 02

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w
innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i
ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)

0,440

4,989
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15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.
szmaty, ścierki) i ubrania ochronne

6,139

5,501

16 01 03

Zużyte opony

3,578

1,240

16 01 07

Filtry olejowe

0,010

0,115

16 01 17

Metale żelazne

0,050

-

16 01 18
16 01 19

Metale nieżelazne
Tworzywa sztuczne

0,300

0,017
-

16 01 20

Szkło

-

0,463

16 01 22

Inne niewymienione elementy

0,100

-

16 02 13

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,399

0,388

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

0,386

0,442

16 02 15

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z
zużytych urządzeń

0,003

0,006

0,156

-

0,001

1,090

16 06 01

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w
16 02 15
Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 04
17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

0,030
167,860

318,100

17 01 02

Gruz ceglany

9,160

26,600

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia

-

60,960

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

173,000

214,180

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

4,680

161,400

17 02 03

Tworzywa sztuczne

2,260

1,007

17 04 05

Żelazo i stal

0,880

0,554

17 04 11
19 08 01

Kable inne niż wymienione w 17 04 10
Skratki

0,520
23,520

0,610
34,710

19 08 02

Zawartość piaskowników

102,120

14,340

19 08 05

Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

-

1,000

19 08 14

Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków
przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

97,190

140,700

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

3,100

40,735

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

0,002

0,102

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

0,420

-

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

0,420

0,568

17,128

4,153

7,997

2,945

168,320

86,543

16 02 16

20 01 32
20 01 35
20 01 36
20 02 01

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne
składniki
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35
Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

370,800

486,840

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

2 307,790

2 450,960

20 03 02

Odpady z targowisk

32,640

26,660
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20 03 03
20 03 07
PODSUMOWA
NIE

Odpady z czyszczenia ulic i placów

65,160
33,430

65,200
13,150

ŁĄCZNA ILOŚĆ ODEBRANYCH I PRZYJĘTYCH
ODPADÓW

4 151,248

4 596,625

W TYM ŁĄCZNA ILOŚĆ ODEBRANYCH I PRZYJĘTYCH
ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

25,070

19,650

Odpady wielkogabarytowe

Źródło: MZUK Złotów

Przedstawiona tabela pokazuje ogół odpadów komunalnych jakie są wytwarzane na
terenie Gminy Miasto Złotów. Wytwarzane są zarówno przez jego mieszkańców, sektor
gospodarczy oraz Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Złotowie. W
obrębie Gminy Miasto Złotów zlokalizowane są zakłady przemysłowe i z uwagi na ten fakt
należy zwrócić uwagę w niniejszym Programie na zagadnienia dotyczące gospodarowania
odpadami sektora gospodarczego. Na chwilę obecną na terenie Gminy Miasto Złotów nie ma
przedsiębiorstw, których działalność w znaczny sposób szkodzi środowisku.
Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie. Składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla Gminy Miasto Złotów znajduje się na
terenie miejscowości Międzybłocie koło Złotowa. Instalacja zlokalizowana jest na terenie
gminy Złotów. Składowisko położone jest pomiędzy rozwidleniem dróg do Zakrzewa i
Stawnicy, na terenie działek o numerach 435/3, 435/4, 436/3, 436/4, 437/3 i 437/4
stanowiących wspólną własność Miasta Złotów, Gminy Złotów, Gminy Tarnówka, Gminy
Lipka, Gminy Zakrzewo, Miasta i Gminy Łobżenica oraz Jastrowie i Okonek, które wcześniej
też należały do ZGK. Głównym obiektem składowiska jest kwatera nr I, do składowania
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, o powierzchni 1,46 ha.
Składowisko przyjmuje odpady z terenu: Miasta Złotów, Gminy Złotów, Gminy Tarnówka,
Gminy Lipka, Gminy Zakrzewo, Miasta i Gminy Łobżenica.
Składowisko prowadzi działalność obejmującą :
- unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne przez składowanie ( D
5)
- odzysk odpadów ( R 5, R 10 i R 12 )
Podstawowe parametry techniczne i wyposażenie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

maksymalna ilość przyjmowanych odpadów 45 Mg/dobę
powierzchnia kwatery – 1,46 ha
pojemność kwatery - 142 900 m3
rzędna dna kwatery - ok. 116,30 m n. p. m.
rzędna korony kwatery – ok. 135,0 m n. p. m.
uszczelnienie dna i skarp – folia PEHD o grubości 2 mm
sposób składowania odpadów:
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Na kwaterze składowania odpadów wydzielono część główną oraz 3 sektory.
W głównej części kwatery oraz w sektorze „B” składowanie odpadów jest prowadzone w
sposób selektywny: w głównej części kwatery są składowane niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne ( kod 20 03 01 ), w sektorze B są składowane odpady o kodzie 03 03 07 mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury. Pozostałe odpady
dopuszczone do składowania są składowane w sposób nieselektywny w dwóch sektorach:
- sektor A przeznaczony do składowania odpadów o kodach 20 03 02 i 20 03 03
- sektor C przeznaczony do składowania odpadów o kodach 20 03 07, 20 03 99, 19 12 12
i 19 08 01 (zgodnie z „instrukcją prowadzenia składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w miejscowości Międzybłocie m. Złotów” zatwierdzoną
decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-II-2.7241.20.2015 z dnia
27.05.2015 r. )
Tworzenie warstw składowiskowych i izolacyjnych oraz formowanie bryły
składowiska prowadzi się sprzętem mechanicznym: kompaktorem i spychaczem
gąsienicowym. h) wyposażenie:

















kwatera do składowania odpadów
boksy na odpady i surowce wtórne
waga samochodowa elektroniczna
brodzik dezynfekcyjny
pompownia odcieków
zbiornik odcieków
budynek magazynu
garaż na sprzęt
budynek socjalno – biurowy
drogi dojazdowe i place manewrowe
sieci wodociągowe, elektryczne i technologiczne
ogrodzenie zewnętrzne
pas zieleni ochronnej
3 piezometry
reper geodezyjny
6 studni odgazowujących, połączonych w pary, zakończone 3 pochodniami do spalania
gazu składowiskowego
 sprzęt mechaniczny: kompaktor, spychacz gąsienicowy
Rodzaje odpadów dopuszczonych do składowania w chwili obecnej:
Lp.
1.
2.
3.

Kod
odpadów
20 03 99
20 03 07
20 03 06

Rodzaj odpadów
Odpady komunalne nieujęte w innych grupach
Odpady wielkogabarytowe
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
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4.

20 03 04

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

20 03 03
20 03 02
20 03 01
19 12 12
19 08 02
19 08 01
19 05 99

12.

17 08 02

13.
14.
15.
16.
17.

17 06 04
17 03 80
16 82 02
16 81 02
04 02 22

18.

03 03 07

19.

02 07 05

Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do
gromadzenia nieczystości
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady z targowisk
Niesegregowane odpady komunalne
Inne odpady ( w tym zmieszane sub. i przedmioty ) …
Zawartość piaskowników
Skratki
Inne niewymienione odpady
Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17
08 01
Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
Odpadowa papa
Odpady inne niż wymienione w 16 82 01
Odpady inne niż wymienione w 16 81 01
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i
tektury
Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Rodzaje odpadów poddanych odzyskowi na składowisku:

1.
2.
3.
4.
5.

Kod
odpadów
20 03 03
19 12 09
19 09 02
19 08 14
19 08 02

6.

17 09 04

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

17 05 06
17 05 04
ex 17 01 81
ex 17 01 80
17 01 07
17 01 03
17 01 02

Lp.

Rodzaj odpadów
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Minerały ( np. piasek, kamienie )
Osady z klarowania wody
Szlamy z innego niż biol. oczyszczania ść. przem. …
Zawartość piaskowników
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05
Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
Elementy betonowe i kruszywo niezawierające asfaltu
Tynki
Zmieszane odp. z betonu, gruzu ceglanego,
Odp. innych mat. ceramicznych i elementów wyposażenia
Gruz ceglany
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

17 01 01
16 01 03
12 01 99
12 01 05
10 13 82
10 13 14
01 04 08

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
Zużyte opony
Inne niewymienione odpady
Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych
Wybrakowane wyroby
Odpady betonowe i szlam betonowy
Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

Morfologia odpadów 2013 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rodzaj odpadu
Odpady spożywcze pochodzenia roślinnego
Odpady spożywcze pochodzenia zwierzęcego
Odpady z papieru i tektury
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady szkła
Odpady metali
Odpady organiczne pozostałe
Odpady mineralne pozostałe
Frakcja < 10 mm

Ilość [%}
10,30
10,00
0,30
33,50
19,20
5,20
6,70
7,40
7,40

Morfologia odpadów 2014 r.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rodzaj odpadu
Odpady z papieru i tektury
Odpady tworzyw sztucznych
Odpady materiałów tekstylnych
Odpady szkła
Odpady metali
Odpady organiczne pozostałe
Odpady mineralne pozostałe
Frakcja < 10 mm

Ilość [%}
32,2
51,7
5,80
3,70
1,70
1,20
0,80
2,90
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Analiza SWOT
Obszar interwencji: gleba i gospodarka odpadami
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

funkcjonowanie składowiska odpadów w
Międzybłociu

problemy z selektywną zbiórką odpadów –
brak pełnej świadomości ekologicznej
mieszkańców w tym zakresie

brak zakładów wytwarzających duże ilości
odpadów

główną metodą unieszkodliwiania odpadów
komunalnych jest nadal ich składowanie

brak zakładów wytwarzających duże ilości
odpadów niebezpiecznych
Realizacja Regionalnej Instalacji
Mechaniczno – Biologicznego
Przetwarzania Odpadów Komunalnych
(RIPOK) w Stawnicy (gmina Złotów)
SZANSE

ZAGROŻENIA

systematyczny wzrost ilości odpadów
segregowanych

nielegalne pozbywanie się odpadów często
poprzez ich spalanie

obniżenie ilości składowanych odpadów
zmieszanych

powstawanie „dzikich” wysypisk

sprawny i zorganizowany poprawnie system
odbioru odpadów ograniczy ich nielegalne
pozbywanie się
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4.6. Zasoby przyrody
Miasto Złotów położone jest poza obszarowymi terenami ochronnymi. Najbliższe są
położone na wschód od miasta: obszar chronionego krajobrazu – Dolina Łobżonki i Bory
Kujańskie, obszar NATURA 2000 Uroczyska Kujańskie oraz rezerwat Czarci Staw. Nie
oznacza to jednak, że w mieście brakuje ciekawych przyrodniczo terenów zielonych. Tereny
zielone i wodne zajmują 39,26 % powierzchni miasta w tym: lasy około 50 %, zieleń
urządzona – 23%, powierzchnia wodna – 26 % i nowe parki – 1%.
Najważniejszym elementem przyrodniczym jest pięć jezior, wokół których znajdują się tereny
zielone stwarzające doskonałe warunki do uprawiania turystyki pieszej. Prócz tego w mieście
znajdują się 3 parki miejskie:
- Park Miejski przy Al. Piasta,
- Park im. A. Mickiewicza przy Alei A. Mickiewicza,
- Park Europejski przy Alei Rodła.
W granicach miasta znajduje się też kilka bardzo cennych pod względem przyrodniczym
obszarów:
Zwierzyniec – kompleks leśny o powierzchni około 90 ha. Został zagospodarowany w 1822
roku jako założenie parkowe. Ciekawostką jest tu wyznaczenie ścieżek tak, że spotykają się
one w centralnym punkcie co powoduje, że park nazywany jest potocznie ośmiornicą lub
gwiazdą. Stanowi pozostałość lasów pokrywających te tereny. Drzewostan ma tu 110-190 lat
wśród którego najokazalsze drzewa stanowią pomniki przyrody. Spotkamy tu stare lipy, buki,
dęby, klony, wiązy i jodły, w pobliżu amfiteatru – sosna wejmutka. Od 2002 roku
funkcjonuje tu Ośrodek Edukacji Leśnej i Ekologicznej w ramach którego wyznaczono szereg
ścieżek edukacyjnych umożliwiających aktywny wypoczynek i edukację. Każda ze ścieżek
posiada liczne tablice informacyjne oraz strzałki umożliwiające orientacje w terenie.
Góra Żydowska – położona między jeziorami Baba a Proboszczowskim. Porośnięta jest
okazałymi dębami z których 18 stanowi pomniki przyrody. Jest to fragment ozu, w czasach
prehistorycznych prawdopodobnie stało tu grodzisko oblane wodami Jeziora
proboszczowskiego. Mieścił się tu niegdyś cmentarz żydowski – stąd nazwa. Prócz dębów
rosną tu okazałe kasztanowce i jesiony. Ze wzgórza rozciąga się panorama na miasto i dolinę
Głomii.
Góra Wilhelma - wzniesienie w południowej części miasta. Geomorfologicznie jest to
fragment ozu ciągnącego się na linii jezior – Miejskiego i Baba. Niegdyś żwirownia obecnie
ciekawe miejsce ze względu na występującą tu florę i faunę. Teren porośnięty licznymi
sosnami
w tym sosną Banksa, w sąsiedztwie dwa całkowicie zeutrofizowane jeziora
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z licznymi gatunkami roślin zielonych – kocanka piaskowa, sasanka łąkowa a także roślinność
typowa dla terenów podmokłych trzcina pospolita, turzyce oraz wierzba iwa.
Na terenie miasta wyznaczono 25 pomników przyrody:
Lp Gatunek i odmiana

Podstawa prawna ustanawiająca ochronę i data

Nr działki

Bliższa lokalizacja

1

Klon pospolity

Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Złotowie – 24.03.2009r.

277/10

Góra Żydowska

2

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 68 Prezydium WRN w Koszalinie – 15.05.1956r.

836/1

Góra Żydowska

3

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 68 Prezydium WRN w Koszalinie – 15.05.1956r.

836/1

Góra Żydowska

4

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 68 Prezydium WRN w Koszalinie – 15.05.1956r.

836/1

Góra Żydowska

5

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 69 Prezydium WRN w Koszalinie – 15.05.1956r.

1164

Góra Żydowska

6

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 70 Prezydium WRN w Koszalinie – 15.05.1956r.

836/1

Góra Żydowska

7

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

8

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

277/10

Góra Żydowska

9

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

10

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

11

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

12

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

13

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

14

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

15

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

16

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

17

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

836/1

Góra Żydowska

18

Dąb szypułkowy

Zarządzenie nr 82 Wojewody Pilskiego – 27.12.1984r.

1164

Góra Żydowska

19

Dąb szypułkowy

Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Złotowie – 24.03.2009r.

8163/16

Przed Amfiteatrem

20

Dąb szypułkowy

Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Złotowie – 24.03.2009r.

1/2

Naprzeciw płaskorzeźby św Huberta

21

Dąb szypułkowy

Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Złotowie – 24.03.2009r.

8163/8

Zwierzyniec

22

Dąb szypułkowy

Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Złotowie – 24.03.2009r.

8163/8

Zwierzyniec

23

Dąb szypułkowy

Uchwała nr XXVII/138/09 Rady Miejskiej w Złotowie – 24.03.2009r.

8163/8

Droga z Nadleśnictwa

24

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 132 Prezydium WNR w Koszalinie -07.03.1961r.

8163/8

Naprzeciw płaskorzeźby św Huberta

25

Dąb szypułkowy

Orzeczenie nr 133 Prezydium WNR w Koszalinie -07.03.1961r.

8163/8

Naprzeciw płaskorzeźby św Huberta

do Blękwitu
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Analiza SWOT
Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY
duże powierzchnie terenów zielonych

SŁABE STRONY
nakłady na aktywną ochronę przyrody

ciekawe przyrodniczo obszary wokół jezior
ważny ze względów przyrodniczych i
kulturowych obiekt obszarowy –
„Zwierzyniec”
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo – Leśnej i
Ekologicznej z Zielona klasą
wysokie walory przyrodniczo krajobrazowe
SZANSE
wyznaczenie nowych form ochrony
przyrody

ZAGROŻENIA
dewastacja obszarów cennych przyrodniczo
przez nasilony ruch turystyczny w okresie
letnim

zwiększenie świadomości społeczeństwa w
zakresie występujących na terenie Miasta
osobliwości przyrodniczych i konieczność
ich ochrony
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4.7. Zagrożenie poważnymi awariami
Ustawa Prawo ochrony środowiska określa w art. 3 ust.23 definicję poważnej awarii.
Za poważną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję,
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego
zagrożenia z opóźnieniem.
Poważne awarie mogą wystąpić podczas transportu, rozładunku lub przeładunku
substancji w zakładach przemysłowych ale także podczas katastrof w ruchu lądowym i
powietrznym, katastrof budowli hydrotechnicznych i w wyniku klęsk żywiołowych –
huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi. Jednym z najważniejszych zadań
prewencyjnych jest ścisła i stale aktualizowana ewidencja źródeł, które mogą spowodować
zagrożenie.
Ustawa Prawo ochrony środowiska dzieli zakłady przemysłowe, w których ze względu
na ilość znajdujących się substancji niebezpiecznych możliwe jest wystąpienie poważnej
awarii na dwie grupy:
- zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii – ZDR,
- zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii – ZZR.
Nadzór nad zakładami, których działalność może być przyczyną poważnej awarii
stanowi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zakłady, w których istnieje ryzyko
wystąpienia poważnej awarii są zewidencjonowane i podlegają systematycznej kontroli.
Na terenie Powiatu Złotowskiego znajduje się 1 zakład zaliczany do Zakładów o Dużym
Ryzyku (ZDR):
- operator Logistyczny paliw Płynnych Sp. Z o.o. – Baza paliw nr 8 w Jastrowiu
Brak Zakładów o Zwiększonym Ryzyku (ZZR).
Ze względu na rodzaj substancji oraz prowadzone procesy technologiczne zagrożenie dla
środowiska może stanowić ROMB S.A. ( dawniej „Metalplast Karo Złotów” S.A.) w
Złotowie.
W ciągu ostatnich kilku lat nie wystąpiły na terenie Miasta Złotów zjawiska noszące
znamiona poważnych awarii.

KonsultEKO s.c.
www.konsulteko.pl
biuro@konsulteko.pl

Id: VVUPU-HNMNM-MVIFP-KBYIH-MPNUX. Uchwalony

Strona 54

Strona 54

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 -2020

__________________________________________________________________________________

Analiza SWOT
Obszar interwencji: zagrożenie poważnymi awariami
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

brak zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
awarii i zakładów o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii

zakład, który może stanowić zagrożenie dla
środowiska – ROMB S.A. (Metalplast-Karo
S.A.)

SZANSE

ZAGROŻENIA

doposażenie i szkolenie służb ratowniczych

możliwość wystąpienia zagrożenia dla
środowiska
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5. Cele i kierunki działań strategicznych
Powyższe rozdziały przedstawiają analizę stanu środowiska oraz uwarunkowań
społeczno-gospodarczych na terenie Gminy Miasto Złotów. Naświetlono poszczególne
elementy środowiska oraz towarzyszące im zagrożenia związane m.in. z działalnością
człowieka, w tym z funkcjonowaniem różnych obiektów i instalacji w ramach obszarów
interwencji. W efekcie dokonanych analiz i identyfikacji zagrożeń proponuje się szereg
działań zmierzających do poprawy niekorzystnego stanu środowiska i stworzenie w Gminie
Miasto Złotów warunków do zrównoważonego rozwoju.
W celu realizacji przyjętego założenia konieczne jest zastosowanie głównych zasad polityki
ekologicznej w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Wymaga to
wyznaczenia:
• celów ekologicznych po osiągnięciu których, ma nastąpić poprawa stanu i jakości
danego elementu środowiska,
• kierunków działań służących do osiągnięcia wyznaczonych celów ekologicznych
(kierunki priorytetowe w ramach celów strategicznych),
• zadań ekologicznych, czyli konkretnych przedsięwzięć prowadzących do realizacji
wyznaczonych kierunków działań w ramach danego celu ekologicznego (o ile jest to
możliwe na obecnym etapie programowania i zaplanowanych inwestycji przez
wszystkie jednostki będące odpowiedzialne za szeroko pojętą ochronę środowiska).
Poprzez realizację zadań ekologicznych można będzie osiągnąć wymierną poprawę
środowiska przyrodniczego, mierzoną za pomocą wskaźników środowiskowych
(mierników realizacji).
Głównym celem Programu jest określenie zasad polityki ochrony środowiska Gminy Miasto
Złotów. Program Ochrony Środowiska w pełni odzwierciedla tendencje ogólnopolskiej i
europejskiej polityki proekologicznej.
Główne cele europejskiej polityki ochrony środowiska to:
• zasada zrównoważonego rozwoju,
• zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach:
- sprawiedliwości międzypokoleniowej,
- sprawiedliwości międzyregionalne i międzygrupowej,
- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,
• zasada przezorności ,
• zasada uspołecznienia i subsydiarności,
• zasada prewencji,
• zasada „zanieczyszczający” płaci,
• zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów uwzględnia wszystkie wymagania
obowiązujących przepisów prawnych oraz bierze pod uwagę następujące przyjęte programy
nadrzędne:
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 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności
(uchwała Rady Ministrów Nr 16 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia
Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska 2030.
Trzecia Fala Nowoczesności. M.P. z 2013 r., poz. 121),
 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. (obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. M.P. z 2010 r. Nr
2, poz. 11),
 Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (Komunikat Ministra
Gospodarski z dnia 29 lipca 2009 r. o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w
sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program
Oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” M.P. z 2009 r. Nr 50, poz. 735),
 Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016
(uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. w sprawie przyjęcia
dokumentu „Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku
2016” M.P. z 2009 r. Nr 34, poz. 501).
 Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2015,
 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego na lata 2013 – 2016 z
perspektywą na lata 2017 - 2020,
 Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku,
 Strategia rozwoju Powiatu złotowskiego
 Strategia rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2011-2020
 Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych,
 Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do
roku 2020 z perspektywą do roku 2030.

5.1.

Polityka Ekologiczna Państwa

Najważniejsze zadania określone w Polityce Ekologicznej Państwa to poprawa jakości
środowiska, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju, powstrzymanie niekorzystnych
zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej.
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej, jest przyjęta w Konstytucji RP, zasada
zrównoważonego rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych,
ekonomicznych i ekologicznych. Polityka Ekologiczna Państwa określa 3 główne obszary
priorytetowe, które z kolei składają się z konkretnych celów i działań. Są to – obszary
priorytetowe; cele nadrzędne (1, 2…) oraz cele krótkoterminowe (●)
I.

Kierunki działań priorytetowych:

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
• zgodność projektów dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki z
obowiązującym prawem,
• uwzględnianie wyników tych ocen w ostatecznych wersjach tych dokumentów.
2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
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•
•
3.
•
•
4.
•

5.
•
•
6.
•
•
7.
•

uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które
prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów,
kreowanie świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju.
Zarządzanie środowiskowe
jak najszersze przystępowanie do Systemu Zarządzania i Audytu,
tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie.
Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska
podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl
globalnie,
działaj lokalnie”
prowadzącą do
proekologicznych
zachowań konsumenckich, pro środowiskowych nawyków i pobudzaniu
odpowiedzialności za stan środowiska, organizowaniu akcji lokalnych służących
ochronie środowiska, uczestnictwa w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących
ochrony środowiska.
Rozwój badań i postęp techniczny
zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w
przemyśle oraz produkcji wyrobów przyjaznych środowisku,
doprowadzenie do zadawalającego stanu systemu monitoringu środowiska.
Odpowiedzialność za szkody w środowisku
stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody,
w przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy musza ponieść jej
sprawcy.
Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego (uwzględnienie zasad ochrony
środowiska) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

II.

Ochrona zasobów naturalnych

1. Ochrona przyrody
• zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych
poziomach organizacji,
• umożliwienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju.
2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
• racjonalne użytkowanie zasobów leśnych,
• kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów,
• zachowanie bogactwa biologicznego,
• rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody
• racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki
sposób by uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody zabezpieczyć przed
skutkami powodzi,
• zwiększenie samo dofinansowania gospodarki wodnej,
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•

maksymalizacja
oszczędności zasobów
wodnych
na
cele
przemysłowe i konsumpcyjne,
• zwiększenie retencji wodnej,
• skuteczna
ochrona
głównych
zbiorników wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem.
4. Ochrona powierzchni ziemi
• rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju
zrównoważonego,
• przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – błotnych przez
czynniki antropogenie,
• zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając
im funkcję przyrodniczą rekreacyjną lub rolniczą.
5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
• doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów, kopalin, wód
podziemnych,
• ograniczenie presji środowiskowej podczas prac geologicznych i eksploatacji kopalin,
• wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania
przestrzennego,
• eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin,
• wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których możliwa jest
sekwencja dwutlenku węgla,
• rozpoznanie geologiczne złóż soli kamiennej, wyczerpanych złóż ropy naftowej i
innych struktur geologicznych pod katem magazynowania ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz składowanie odpadów,
• dokumentacja dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz głównych
zbiorników wód podziemnych.

III.

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

1. Środowisko i zdrowie
dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora
ochrony środowiska z sektorem zdrowia,
• skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi
źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska.
2. Jakość powietrza
• osiągnięcie limitów dla SO2, NOx określonych w Traktacie Akcesyjnym
• ograniczenie emisji pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów oraz 2,5 mikrometra,
• całkowita likwidacja emisji substancji niszczących warstwę ozonową oraz wycofanie
ich w obrotu i stosowania na terytorium Polski.
3. Ochrona wód
• zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach
komunalnych,
• przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
•
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•
•

zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków,
opracowanie planów gospodarowania wodami oraz programu wodno – ściekowego.
4. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych
• dokonywanie wiarygodnej oceny narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas,
• podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam gdzie jest ono największe.
5. Substancje chemiczne w środowisku
• stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi
dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami rozporządzenia REACH.

5.2.

Polityka Ekologiczna Województwa Wielkopolskiego

Celem strategicznym Polityki ekologicznej Województwa Wielkopolskiego jest
zapewnienie bezpieczeństwa
ekologicznego
województwa (mieszkańców,
zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) oraz harmonizacja rozwoju
gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Celowi temu
podporządkowane są cele szczegółowe, których realizacja będzie miała miejsce poprzez
przypisane im kierunki działań. Cele szczegółowe zostały ujęte w trzech blokach
tematycznych, tj.: a) ochrona zasobów naturalnych
b) poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
c) działania systemowe.
Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej są zgodne z „Polityką ekologiczną państwa na lata
2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016” i wpisują się w osiąganie celów
polityki państwa:

a) Ochrona zasobów naturalnych
1. Ochrona przyrody
Zachowanie różnorodności biologicznej i jej racjonalne użytkowanie oraz stworzenie
spójnego systemu obszarów chronionych poprzez:
•
•
•
•
•
•

Dalsze rozpoznanie obszarów o dużej różnorodności biologicznej w celu ich ochrony prawnej.
Rozbudowa systemu obszarów chronionych w województwie wielkopolskim.
Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych.
Kontynuacja wdrażania sieci Natura 2000.
Utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków.
Utrzymanie różnorodności gatunków, w tym opracowanie i wdrażanie planów ochrony dla
gatunków zagrożonych.
• Wzmocnienie
znaczenia
ochrony
różnorodności biologicznej
i
krajobrazowej w planowaniu przestrzennym.
• Intensyfikacja wdrażania i promocji programów rolno środowiskowych.
• Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza wodno-błotnych,
rzecznych i leśnych.
• Prowadzenie szkoleń i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony przyrody i
różnorodności biologicznej.
• Utrzymanie i rozwój terenów zieleni.
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Ochrona i zrównoważony rozwój lasów
Zwiększanie lesistości województwa oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej
poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizację zrównoważonej gospodarki leśnej.
Prowadzenie zalesień gruntów rolnych.
Ujmowanie w dokumentach planistycznych gruntów do zalesień.
Wyznaczanie w mpzp granic rolno-leśnych.
Tworzenie spójnych kompleksów leśnych, szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych i
wododziałów.
Systematyczna zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów, w celu
dostosowania ich do charakteru siedliska i zwiększenia różnorodności genetycznej i
biologicznej biocenoz leśnych.
Odbudowa zdegradowanych siedlisk leśnych.
Kontynuacja monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu, przeciwdziałania
pożarom, rozwojowi szkodników i chorób.
Prowadzenie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju przez nadleśnictwa i inne instytucje
oraz organizacje pozarządowe.
Wdrażanie programu małej retencji na terenach leśnych.
Ochrona różnorodności biologicznej w lasach prywatnych.

2. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
Zrównoważone użytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą
poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizację harmonogramu wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej w regionie wodnym Warty.
Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w regionie wodnym Warty.
Objęcie ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów
zalewowych rzek.
Przebudowa, rozbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych.
Budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych.
Odbudowa zniszczonych obiektów hydrotechnicznych.
Budowa obiektów małej retencji.
Modernizacja melioracji szczegółowych.
Budowa przepławek dla ryb.
Ustanawianie i odpowiednie zagospodarowywanie stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

3. Ochrona powierzchni ziemi
Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych poprzez:
•
•
•
•
•
•
•
•

Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb użytkowanych
rolniczo.
Wdrażanie programów rolnośrodowiskowych uwzględniających działania prewencyjne w
zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb.
Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego.
Ochrona gruntów ornych (przeciwdziałanie przeznaczaniu gruntów ornych na cele nierolnicze).
Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan powierzchni ziemi.
Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska glebowego w województwie.
Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych.
Rewitalizacja terenów zdegradowanych.
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4. Gospodarowanie zasobami geologicznymi
Zrównoważone użytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich
eksploatacji poprzez:
•
•
•
•

Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóż kopalin.
Eliminację nielegalnej eksploatacji kopalin.
Ochronę złóż kopalin przed zabudową infrastrukturalną m.in. poprzez uwzględnianie złóż
kopalin w opracowaniach planistycznych.
Sukcesywną rekultywację i zagospodarowanie terenów po eksploatacji kopalin.

b) Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego
1. Jakość wód i gospodarka wodno - ściekowa
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska wodnego oraz
Usprawnienie systemu zaopatrzenia w wodę poprzez:
• Budowę nowych i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków wraz z systemami
•
•
•
•

gospodarowania osadami ściekowym.
Budowę nowych i przebudowę istniejących systemów kanalizacji zbiorczej.
Budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, na terenach gdzie budowa systemów
zbiorczych jest nieuzasadniona ze względu na uwarunkowania techniczne lub ekonomiczne.
Rozbudowę infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych.
Realizację programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł
rolniczych w obszarach regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

•

Rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowych i modernizację istniejących ujęć i stacji
uzdatniania wody.

•

Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe WIOŚ w Poznaniu, pozwalające na pełną realizację
zadań monitoringowych i kontrolnych na obszarach OSN.

2. Jakość powietrza
Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych
instalacji, wymaganych przepisami prawa poprzez:
•
•
•

•
•
•
•

Wdrażanie programów ochrony powietrza.
Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza.
Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako paliwa w
lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, bardziej
ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody geotermalne,
energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł) 
Termomodernizację budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych.
Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez wykorzystanie do
celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni zakładowych.
Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Modernizację układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym wprowadzanie
nowoczesnych technik spalania.
Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a także
poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących zanieczyszczenia.
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•
•
•
•
•

•
•

A.











Modernizację i hermetyzację procesów technologicznych oraz ich automatyzację.  Wdrażanie
nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku (BAT).
Systematyczną kontrolę zakładów przemysłowych, zwłaszcza zakładów wymienianych w
monitoringu WIOŚ w Poznaniu jako szczególnie uciążliwych dla środowiska.
Realizację systemu handlu emisją dwutlenkiem węgla.
Rozwój infrastruktury drogowej z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska (obwodnice,
poprawa stanu technicznego dróg).
Promocję i wspieranie rozwiązań w transporcie pozwalających na unikanie lub zmniejszanie
wielkości emisji, m.in. poprzez: wprowadzanie pojazdów spełniających normy Euro 4 i Euro 5,
zmiany organizacji ruchu na terenach miejskich, transport zbiorowy, kolej, transport wodny i
rowerowy.
Ograniczanie emisji komunikacyjnej poprzez odpowiednie utrzymanie czystości nawierzchni
ulic.
Edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym
oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii oraz korzystania ze środków
transportu publicznego.

3.Gospodarka odpadami
Odpady komunalne
Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB.
Zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.
Gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o ponadgminne zakłady
zagospodarowania odpadów.
Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych.
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.  Zamknięcie
wszystkich składowisk odpadów niespełniających przepisów prawa poprzez:
Intensyfikację działań edukacyjno - informacyjnych promujących właściwe postępowanie z
odpadami.
Promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez
odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne oraz zamówienia publiczne.
Eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z eksploatacją składowisk, w tym
zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa.
Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy finansowaniu zadań ze środków publicznych.

B. Odpady z sektora gospodarczego
 Zwiększenie udziału odpadów poddanych procesom odzysku do 85 % w
2019 r.
 Zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do
7 % w 2019 r. poprzez:
 Wspieranie działań informacyjno – edukacyjnych dotyczących wpływu odpadów na środowisko


oraz wytwarzania i gospodarowania odpadami.
Projektowanie nowych procesów i wyrobów w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu
oddziaływały one na środowisko w fazie produkcji, użytkowania i po zakończeniu użytkowania.
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Dostosowanie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań ochrony
środowiska.
Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania
odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT).
Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z odpadami.
Minimalizację ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie.
Organizację nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności
odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z
uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych
(gospodarstwa domowe), w oparciu o: funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów
odpadów niebezpiecznych utworzone przez organizacje odzysku lub przedsiębiorców,
funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych
rodzajów
odpadów
niebezpiecznych
(np.
przeterminowane
lekarstwa,
oleje odpadowe,
baterie,
akumulatory);
stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych; regularne odbieranie
odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących ich selektywne zbieranie przez
podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

C. Odpady niebezpieczne
 W okresie od 2011 do 2019 r. należy dokonać likwidacji odpadów zawierających PCB o
stężeniu poniżej 50 ppm.
 Poprawa systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców.
 Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców o szkodliwości olejów,
które usuwane są do środowiska.
 W latach 2008 – 2019 utrzymanie poziomu odzysku olejów na poziomie co najmniej
50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.
 Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu
odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na
całkowite wyeliminowanie ich składowania.
 Upowszechnienie obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów w
placówkach medycznych i weterynaryjnych, szczególnie o charakterze lekarskich
praktyk indywidualnych.
 Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw
domowych na całym obszarze województwa.
 W okresie od 2008 r. do 2019 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego
zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła
powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w
strumieniu odpadów niebezpiecznych.
 Pełna ewidencja danych dotyczących pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
eliminacja tzw. szarej strefy ich demontażu.
 Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej
skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z
eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów
wycofanych z eksploatacji.
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 Wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2008 r. do 2019 r.:
- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia
2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75% i 70%
masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku,
- dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i
recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co
najmniej 85% i 80% masy pojazdów przyjętych w skali roku,
- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % i 85 % masy
pojazdów przyjętych w skali roku.
 Zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz wymogów prawnych w tym
zakresie.
 Pełna ewidencja danych dotyczących ilości zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
 W okresie od 2008 r. do 2019 r. zakłada się osiąganie celów określonych w przyjętym w
dniu 14 maja 2002 r. przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej „Programie
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.
Program ten został zmieniony w dniu 14 lipca 2009r przyjęciem przez Radę Ministrów
wieloletniego programu pn: „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 –
2032” , ponownie zmienionym w dniu 15 marca 2010 r.(pod tą samą nazwą).
 W okresie od 2011 r. do 2019 r. planuje się likwidację pestycydowych skażeń terenu
spowodowanych przez mogilniki, zagrażających bezpieczeństwu użytkowych wód
podziemnych.
 W okresie od 2008 r. do 2019 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu
zagospodarowania odpadów wybuchowych oraz dostosowanie go do wymagań
ochrony środowiska poprzez:.












Unieszkodliwianie/dekontaminacja odpadów zawierających PCB w kraju lub poza jego
granicami.
Monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami i urządzeniami zawierającymi PCB.
Organizacja systemu gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB, które nie
podlegają inwentaryzacji.
Rozwój istniejącego systemu zbierania olejów odpadowych, w tym ze źródeł rozproszonych.
Monitoring prawidłowego postępowania z olejami odpadowymi (w pierwszej kolejności odzysk
poprzez regenerację, a jeśli jest niemożliwy ze względu na stopień zanieczyszczenia poddanie
olejów odpadowych innym procesom odzysku).
Kontrolę wytwórców olejów odpadowych w zakresie zastosowanych sposobów zbierania,
magazynowania oraz kwalifikowania do właściwego procesu odzysku lub unieszkodliwiania.
Organizację systemu zbierania olejów odpadowych, w szczególności od mieszkańców.
Właściwe zagospodarowanie odpadów z rozlewów olejowych.
Udoskonalenie i rozwinięcie systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii i
akumulatorów ze źródeł rozproszonych.
Modernizacja istniejących instalacji do zagospodarowania zużytych baterii i akumulatorów
pod kątem spełnienia wymagań środowiskowych.
Monitorowanie ilości powstających odpadów w jednostkach służby zdrowia i placówkach
weterynaryjnych.
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Finalne unieszkodliwianie zakaźnych odpadów medycznych i weterynaryjnych metodą
termicznego przekształcania.
Rozbudowę istniejących systemów zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.
Modernizację istniejących instalacji do spalania odpadów medycznych i weterynaryjnych w
celu spełnienia wymagań środowiskowych.
Uszczelnienie systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Prowadzenie cyklicznych kontroli poszczególnych podmiotów (wprowadzający pojazdy punkty
zbierania pojazdów, stacje demontażu, prowadzący strzępiarki) w zakresie przestrzegania
przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Organizację wtórnego obiegu zużytego sprzętu.
Promocję działań związanych z przedłużaniem okresu użytkowania sprawnych urządzeń.
Popieranie wprowadzania systemów zapewniających zorganizowanie wtórnego obiegu
przestarzałych lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Informowanie społeczeństwa o zagrożeniu zdrowia ludzi przy samodzielnym usuwaniu wyrobów
zawierających azbest.
Współpracę powiatowych służb ochrony środowiska ze służbami nadzoru budowlanego w
zakresie inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest.
Zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest przez fundusze ochrony
środowiska.
Monitoring prawidłowego postępowanie z odpadami zawierającymi azbest, szczególnie wśród
indywidualnych posiadaczy i firm zajmujących się demontażem wyrobów budowlanych
zawierających azbest.
Modernizację i/lub budowę składowisk (kwater) na odpady azbestowe oraz stosowanie innych,
dozwolonych metod zagospodarowania odpadów zawierających azbest.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do usuwania wyrobów budowlanych zawierających azbest.
Prowadzenie monitoringu terenów zanieczyszczonych pestycydami po likwidacji mogilników.
Termiczne unieszkodliwiania przeterminowanych pestycydów oraz odpadów pestycydowych z
bieżącej produkcji i stosowania w specjalistycznych spalarniach w kraju lub za granicą.
Przeprowadzenie na terenie województwa prac poszukiwawczych w celu zinwentaryzowania
nierozpoznanych jeszcze mogilników.
Wspieranie inicjatyw zmierzających do rozbudowy systemu zbierania opakowań po środkach
ochrony roślin.
Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami materiałów wybuchowych.
Prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z
urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową.
Rozwój systemu selektywnego zbierania urządzeń zawierających powyższe substancje i
przekazywanie go do odpowiednich zakładów celem ich demontażu.
Przekazywanie wyodrębnionych frakcji do dalszego przetwarzania w specjalistycznych
instalacjach.

D. Odpady inne niż niebezpieczne
 Rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągniecie poziomów
odzysku i recyklingu zużytych opon, jak podano poniżej.
 Rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby
osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.
 Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych.
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 Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed
wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami
termicznymi.
 Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach
przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa
sanitarnego i chemicznego.
 Rozbudowa systemu w celu osiągnięcia poziomu 60 % odzysku oraz 80 % recyklingu
odpadów opakowaniowych poprzez:
 Wspieranie działań zmierzających do rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych










opon, szczególnie w zakresie odbierania od małych i średnich przedsiębiorstw.
Kontrola właściwego postępowania ze zużytymi oponami, w szczególności podmiotów
zajmujących się wymianą i naprawą opon.
Rozbudowę infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku, w
tym recyklingu odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej.  Kontrolę właściwego postępowania z w/w odpadami.
Uwzględnienie zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w
trakcie eksploatacji instalacji oraz prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji
oczyszczalni ścieków.
Wykorzystanie właściwości energetycznych osadów ściekowych (w tym w produkcja biogazu).
Uwzględnienie możliwości wspólnego zagospodarowania osadów ściekowych wraz z odpadami
ulegającymi biodegradacji.
Kontrolę jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.
Wspieranie działań edukacyjnych w celu promocji produktów bez opakowań, opakowaniach
wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych ilości odpadów.
Rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
Kontrolę działania i postępowania wprowadzających produkty w opakowaniach, organizacji
odzysku i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym recyklingiem, odpadów
opakowaniowych.

3. Hałas
Zmniejszenie zagrożenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego poprzez:
•
•
•
•
•
•

Realizację programów ochrony środowiska przed hałasem.
Systematyczną aktualizację map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem.
Rozszerzanie monitoringu hałasu w środowisku, szczególnie na terenach będących pod
wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz terenów wskazanych w
powiatowych programach ochrony środowiska.
Realizację inwestycji zmniejszających narażenie na hałas komunikacyjny (budowa obwodnic,
modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, rewitalizacja
odcinków linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, itp..
Dalsze ograniczanie emisji hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in. poprzez
kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzanie urządzeń ograniczających
emisję hałasu.
Przestrzeganie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w odniesieniu do nowo
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennym zasady strefowania.
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4. Pola elektromagnetyczne
Stała kontrola potencjalnych źródeł pół elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich
oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko poprzez:
•

Kontynuację badań które pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami
elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania.

•

Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych ochronie
przed polami elektromagnetycznymi.
Opracowanie i wdrożenie systemu pomiarów i ich ewidencji (baza danych w systemie GIS) w
celu monitorowania zmian wielkości i stopnia zagrożenia środowiska polami
elektromagnetycznymi.
Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych.
Edukację ekologiczną nt. rzeczywistej skali zagrożenia emisją pól elektromagnetycznych.

•
•
•

5. Poważne awarie przemysłowe
Minimalizacja skutków poważnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska
poprzez:
•
•

Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń
środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów niebezpiecznych.
Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych, w tym minimalizacja transportu substancji
niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe.

•

Usuwanie skutków zagrożeń środowiska oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie
odpadów powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii.

•

Wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań
ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom
środowiska i zdrowia człowieka wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń .

c) Działania systemowe
1. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego,
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównoważona
polityka konsumpcyjna poprzez:
•

Prowadzenie działań związanych z edukacją dla zrównoważonego rozwoju przez jednostki
samorządu terytorialnego.

•

Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej, prowadzonej w
szkołach, parkach krajobrazowych i narodowych oraz promowanie aktywnych form edukacji
ekologicznej dzieci i młodzieży.
Współpracę samorządów wszystkich szczebli z mediami regionalnymi i lokalnymi w zakresie
prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego
ochrony.
Wspieranie Parków Narodowych i Krajobrazowych, współpracujących z placówkami
akademickimi i instytutami badawczymi oraz organizacjami naukowymi,
instytucjami i

•
•

KonsultEKO s.c.
www.konsulteko.pl
biuro@konsulteko.pl

Id: VVUPU-HNMNM-MVIFP-KBYIH-MPNUX. Uchwalony

Strona 68

Strona 68

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 -2020

__________________________________________________________________________________

•
•
•

stowarzyszeniami w zakresie prowadzonej przez te ośrodki edukacji ekologicznej wśród
młodzieży szkolnej, mieszkańców województwa i turystów.
Promowanie materiałów/wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej.
Udział przedstawicieli administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz
przedstawicieli przedsiębiorstw w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do informacji o
środowisku.
Promowanie postaw opartych na idei zrównoważonej i odpowiedzialnej konsumpcji.

2. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych
dokumentów strategicznych i przeprowadzenie oceny wpływu ich realizacji na
środowisko przed ich zatwierdzeniem poprzez:
•

Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych (zgodnie z ustawą o
udostępnianiu informacji o środowisku.) strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko.

•

Popularyzację szkoleń w zakresie metodologii wykonywania i oceniania prognoz skutków
oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych.

3. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym
Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa,
sprzyjającej równoważnemu wykorzystaniu walorów przestrzeni z rozwojem
gospodarczym, wzrostem jakości życia i trwałym zachowaniem wartości środowiska
poprzez:
•

•
•
•

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony
środowiska
i
gospodarki
wodnej,
wyników
monitoringu
środowiska
(w szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód) oraz identyfikacja konfliktów
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi.
Wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, które jest opracowaniem planistycznym obejmującym teren całej gminy.
Uwzględnianie progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności” przestrzennej wraz z
systemem monitorowania zmian.
Zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących terenach o
wysokich walorach.

4. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Wdrożenie mechanizmów zapewniających aktywizację
środowiska poprzez:
•
•
•
•
•

rynku na rzecz ochrony

Analizę możliwości wprowadzenia w województwie nowych rynkowych instrumentów
wspierających działania w zakresie ochrony środowiska.
Promocję tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem środków pomocowych UE,
Promocję wśród mieszkańców województwa etykiet informujących o produktach ekologicznych.
Współpracę z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu kampanii promocyjnych etykiet
ekologicznych, zrównoważonej konsumpcji oraz tworzenia „zielonych miejsc pracy”.
Promocję polskich firm, zwłaszcza lokalnych, produkujących urządzenia ochrony środowiska.
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5. Zarządzanie środowiskowe
Promowanie i wsparcie wdrażania systemu EMAS w gałęziach przemysłu o znaczącym
oddziaływaniu na środowisko, w sektorze małych przedsiębiorstw oraz administracji
publicznej szczebla regionalnego i lokalnego poprzez:
•
•

Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (SZŚ) a w szczególności EMAS.
Stymulowanie organizacji do udziału w programach szkoleniowo-informacyjnych w zakresie
systemu EMAS oraz do korzystania z instrumentów (organizacyjnych, technicznych i
finansowych) zachęcających organizacje do wdrażania EMAS.

6. Rozwój badań i postęp techniczny
Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdrażaniu innowacji
przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska poprzez:
•
•
•

w

Integrację środowisk społeczno-gospodarczych regionu na rzecz innowacji.
Wsparcie dla powiązań o charakterze klastrów.
Promowanie i wspieranie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje.

7. Odpowiedzialność za szkody w środowisku
Wdrożenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w
środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia szkody poprzez:
•

Udział pracowników administracji w szkoleniach na temat odpowiedzialności sprawcy za
szkody w środowisku.

•

Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe WIOŚ w Poznaniu, pozwalające na pełną realizację
zadań kontrolnych.

5.3.

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego

Główna zasada przyjęta w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego
związana jest ze zrównoważonym rozwojem Powiatu. Przyjmuje się tu zasadę iż rozwój
wspólnot samorządowych powinien być postrzegany jako proces stałego wzrostu jakości życia
lokalnych społeczeństw, wsparty na wzajemnie zrównoważonych czynnikach o charakterze
społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju
rozumiane jest jako podejmowanie i wprowadzanie w życie takich decyzji, które na zasadzie
kompromisu godzą ze sobą przeciwstawne cele właściwe dla każdej z wymienionych sfer
rozwoju. W procesie planowania zrównoważonego rozwoju konieczne jest rozumienie
powiązań pomiędzy różnymi czynnikami tak, aby przy podejmowaniu decyzji dokonywać
wyboru rozwiązań zarazem: efektywnych gospodarczo, sprawiedliwych społecznie oraz
bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego.
Priorytety ekologiczne przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu
Złotowskiego to:
1. poprawa jakości wód – poprzez m.in.
 budowę, rozbudowę i systematyczną modernizację sieci kanalizacyjnej,
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 optymalizację wykorzystania i modernizację istniejących oczyszczalni,
 budowę oczyszczalni przydomowych,
 intensyfikację kontroli szamb,
 ograniczenie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa,
 likwidację nieczynnych ujęć wody,
 poprawę stanu technicznego i konserwację cieków wodnych;
2. racjonalizacja gospodarki odpadami
w
świetle
określonych w obowiązujących ustawach m.in. poprzez:

wymagań

 uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków do ich bezpiecznego
unieszkodliwiania,
 stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów,
 usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód,
 likwidację „dzikich wysypisk”;
3. poprawa jakości powietrza atmosferycznego oraz ochrona przed hałasem ze źródeł
komunikacyjnych m.in. poprzez:
 rozbudowę i bieżącą modernizację dróg,
 rozbudowę tras rowerowych i modernizacje istniejących,
 promowanie i tworzenie warunków dla zwiększenia się udziału podróży transportem
zbiorowym, rowerowym i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz
wypoczynku i zakupów,
 przyłączenia do sieci C.O. nowych odbiorców,
 dalszą termomodernizacje obiektów;
4. modernizacja infrastruktury transportowej;
5. wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii m.in. poprzez:
 popularyzację i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze
źródeł odnawialnych,
 rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym, pracującej w układach
zdecentralizowanych na regionalne i lokalne potrzeby;
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6. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody
m.in. poprzez:
 objęcie formami ochrony przyrody pełnej reprezentacji zasobów przyrody powiatu,
 upowszechnienie i wprowadzenie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci
użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych i stanowisk
dokumentacyjnych przyrody nieożywionej,
 bieżącą ochronę obszarów i obiektów prawnie chronionych,
 ochronę elementów środowiska przyrodniczo – kulturowego,
 rozwój szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych,
 selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo i ochronie tych terenów przed
zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem;
7. rozwój edukacji ekologicznej m. in. poprzez stałe podejmowanie działań
informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych w formie audycji i publikacji w
środkach przekazu, kursów, szkoleń i wystaw, konkursów i zajęć plenerowych oraz
imprez masowych;
8. zarządzanie środowiskowe
Priorytetowe cele strategiczne opierają się na zasadach zrównoważonego rozwoju, który ma
prowadzić do poprawy jakości życia lokalnych społeczności w oparciu o:
 modernizację układu komunikacyjnego,
 stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości,
 wykorzystywanie położenia Złotowa dla rozwoju turystyki, sportu i kultury,
 promocję gmin i współpracę trans graniczną, rozwój szkolnictwa wyższego.

5.4.
Strategia Rozwoju Społeczno
Złotowskiego na lata 2007-2013

–

Gospodarczego

Powiatu

Strategia określa misję Powiatu Złotowskiego, w której będzie on identyfikował się
następującym opisem:

z

„POWIAT ZŁOTOWSKI - zielone płuca północnej Wielkopolski, powiat ludzi
wykształconych i przedsiębiorczych, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce – poprzez
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, nowoczesnego rolnictwa, wysokim standardem
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usług turystycznych przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności walorów krajobrazowych
i czystego środowiska”
Cały obszar społeczno - gospodarczy podzielono na pięć obszarów: gospodarkę, przestrzeń,
społeczność, ekologię i infrastrukturę. Dla każdego z tych obszarów wyznaczono niezbędne
cele pierwszorzędne, które powinny znacząco przyspieszyć rozwój na danym obszarze, a
także cele drugorzędne wspierające rozwój ale uzależnione od możliwości finansowych
kapitału własnego, napływającego oraz siły inwestycyjnej lokalnych podmiotów
gospodarczych.
W obszarze ekologia wyznaczono jako priorytetowe następujące cele:
1. wdrożenie jednolitego systemu segregacji i utylizacji odpadów stałych,
2. prowadzenie działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej,
3. zmiana systemu tradycyjnego ogrzewania na rzecz nośników energii o charakterze
proekologicznym,
4. ciągła edukacja ekologiczna ludności.

5.5.

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów

Strategia Rozwoju Gminy Miasto Złotów opracowana została na lata 2011-2020;
określono w niej główne problemy oraz cele zrównoważonego rozwoju.
Cele strategiczne i operacyjne to:
Cel strategiczny I. Zapewnienie
optymalnych
warunków
przestrzennych,
infrastrukturalnych, administracyjnych dla rozwoju małej i średniej
przedsiębiorczości.
Cel strategiczny II. Wzrost spójności lokalnej poprzez nowe rozwiązania przestrzenno funkcjonalne.
Cel strategiczny III. Realizacja polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności
rozwój
infrastruktury ochrony środowiska.
Cel strategiczny IV. Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwijanie
infrastruktury
służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej i
rekreacyjnej. Cel strategiczny V. Zrównoważony rozwój transportu i komunikacji.
Cel strategiczny VI. Wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców
i przyjezdnych.
Cel strategiczny VII. Zwiększenie atrakcyjności Złotowa jako miejsca do zamieszkania.
Cel strategiczny VIII. Rozwój usług dla osób starszych i niepełnosprawnych, budowanie
spójności społecznej oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia
społecznego.
Cel strategiczny IX. Zwiększenie znaczenia miasta jako lokalnego ośrodka edukacji
i oświaty.
Cel strategiczny X. Uzyskanie przez Złotów rangi lokalnego centrum kultury i sztuki.
Dla Programu Ochrony Środowiska istotne są zapisy celu strategicznego III, IV i V.
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Cel strategiczny III. Realizacja polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności rozwój
infrastruktury ochrony środowiska - cele operacyjne:
 utrzymanie efektywnej infrastruktury technicznej w Złotowie,
 zabezpieczenie wysokiej jakości wody pitnej,
 wprowadzenie w ramach infrastruktury komunalnej kompleksowych rozwiązań
energooszczędnych.
Cel strategiczny IV. Lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych i rozwijanie infrastruktury
służącej uprawianiu turystyki kwalifikowanej i rekreacyjnej – cele operacyjne:
 wzbogacenie oferty rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców i przyjezdnych, 
aktywizacja turystyczno-przestrzenna Złotowa.
Cel strategiczny V. Zrównoważony rozwój transportu i komunikacji – cele operacyjne:
 rozwój układu drogowego

5.6.
Program Ochrony Środowiska - Cele i kierunki działania dla Gminy
Miasto Złotów
Na potrzeby Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów uwzględniając
nadrzędne programy (m. in. Polityka Ekologiczna Kraju) wyznaczono cele, których realizacja
pozwoli na wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Złotowa i poprawę stanu
środowiska naturalnego.
5.6.1. Racjonalne użytkowanie surowców:
• racjonalne użytkowanie zasobami wody; powinno ono objąć wszystkie zakłady i
pozostałe dziedziny gospodarki (tj. zakłady przemysłowe, gospodarka komunalna,
rolnictwo) które w ramach funkcjonowania korzystają z zasobów wody. Należy stale
przypominać o konieczności racjonalnego korzystania z wody w gospodarstwach
domowych, nieuzasadnionego korzystania z wód podziemnych przez podmioty
gospodarcze oraz ograniczyć straty wody na drodze producent odbiorca. Istotny wpływ
na te czynniki ma wiedza i świadomość konsumentów i osób zarządzających zakładami
przemysłowymi.
• zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji: pozwoli na zmniejszenie
ilości odpadów powstających przy produkcji różnego rodzaju produktów. Jest to ważny
czynnik umożliwiający redukcję odpadów już u źródła, a można tego dokonać
wdrażając nowe ekologiczne technologie wytwarzania produktów.
• zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost wykorzystania energii z OZE
(Odnawialne Źródła Energii); założenia polityki ekologicznej kraju zakładają wzrost
wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), zgodnie z celami zawartymi w
pakiecie klimatycznym. Do 2020 roku planuje się 15 proc. udział OZE w zużyciu
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energii finalnej oraz 10 proc. udział biopaliw w rynku paliw transportowych.
Ministerstwo będzie wspierać rozwój biogazowi rolniczych oraz farm wiatrowych na
lądzie i morzu, także poprzez system dofinansowania z funduszy europejskich i
ochrony środowiska. Przez OZE rozumie się:
zasoby biomasy – do produkcji energii cieplnej,
energia wody i wiatru – do produkcji energii elektrycznej,
słońca – do produkcji energii cieplnej i elektrycznej,
wód geotermalnych – do produkcji energii cieplnej,
biogazu z oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów - do produkcji energii cieplnej i
elektrycznej.
Szacuje się że głównymi rodzajami źródeł OZE na terenie Gminy Miasto Złotów
będzie energia pochodząca ze słońca. Pozostałe OZE posiadają jedną wadę,
mianowicie koszt jednostkowy produkcji energii przetworzonej jest czasami
kilkakrotnie wyższy od kosztu produkcji metodami tradycyjnymi, na które zgodnie z
ustawą z dn. 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne, został nałożony obowiązek
przygotowania Projektu założeń do planu zaopatrzenia
w energię. Jednym z celów tego projektu jest analiza możliwych do wykorzystania
lokalnych zasobów energii.
Z podstawowych działań wykorzystujących energię z OZE należy wymienić:
intensywny rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym, pracującej w układzie
zdecentralizowanym Na regionalne i lokalne potrzeby,
popularyzację i wdrożenie najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii z
OZE w sferze rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i finansowych.

5.6.2 Gospodarka wodna i ochrona wód;
Głównymi dokumentami związanymi z zagadnieniami gospodarki wodno-ściekowej
w Polsce są:
 Strategia Gospodarki Wodnej
Określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające realizację idei
trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce.
Cel ten ma być osiągnięty przez zbudowanie sprawnie działającego systemu, który
wykorzystując mechanizmy prawne oraz instrumenty ekonomiczne, będzie zapewniał
utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od wody
zależnych, pozwalał na zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych, zwiększał
bezpieczeństwo powodziowe kraju i chronił go przed skutkami suszy. Realizacja tych
zadań jest dla Gminy Miasto Złotów bardzo istotne we wszelkich planach i
działaniach związanych z gospodarką wodną na terenie gminy.
 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z jego aktualizacjami
Zgodnie z programem Gmina Miasto Złotów dążyć będzie do zrealizowania
podstawowych celów strategicznych zawartych w harmonogramie zadań gospodarki
wodnej do roku 2020. Kontynuowana również zostanie rozbudowa sieci kanalizacyjnej
w ramach wypełnienia zobowiązań inwestycyjnych w ramach KPOŚK i dyrektywy
91/271/EWG.
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Realizacja celów określonych w Strategii Gospodarki Wodnej oraz w KPOŚK będzie
realizowana poprzez:
-

utrzymanie dobrej jakości wody dostarczanej na potrzeby ludności,
kontrola szczelności urządzeń przesyłowych ograniczająca straty,
akcje promujące oszczędzanie wody dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz
zakładów korzystających z dostarczanej wody,
- wymiana sieci wodociągowej,
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- modernizacja oczyszczalni ścieków i urządzeń oczyszczających wody deszczowe,
- monitorowanie jakości odprowadzanych ścieków
5.6.3 Ochrona powietrza, hałas, pola elektromagnetyczne
Na terenie Gminy Miasto Złotów stwierdzono występowanie trzech głównych
źródeł zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Nasila się ono w sezonie
grzewczym w wyniku używania przez mieszkańców przestarzałych urządzeń i
spalanie w nich paliwa często nie najlepszej jakości, jak również spalanie w nich
śmieci. Można temu zapobiec poprzez:
- stosowanie kotłów o wysokiej wydajności cieplnej,
- eliminowanie węgla jako paliwa i zastępowanie go innymi bardziej ekologicznymi
nośnikami ciepła w tym OZE,
- edukację ekologiczną mieszkańców na temat korzystania z proekologicznych rozwiązań
ogrzewania domów oraz szkodliwości używania w tym celu odpadów komunalnych,
- termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej,
- wprowadzenie wsparcia finansowego do zakupu paliwa bądź wymiany kotłów.
Innym czynnikiem wpływającym na pogorszenie się stanu powietrza atmosferycznego
jest ruch drogowy. Aby zmniejszyć jego wpływ można:
- poprawić warunki ruchu drogowego poprzez wykorzystanie podstawowych
narzędzi inżynierii ruchu zapewniających zwiększenie płynności
i
przepustowości sieci drogowej,
- podwyższyć standardy techniczne infrastruktury drogowej,
- bezwzględnie przestrzegać zasad kwalifikacji pojazdów do ruchu drogowego, eliminować ruch drogowy o charakterze „tranzytowym” z centrów miast poprzez
budowę drogowych układów obwodowych.
Dla zobrazowania zagadnienia ochrony przed hałasem tworzone są mapy akustyczne.
Obejmują one :
- duże aglomeracje miejskie (powyżej 250 tys. mieszkańców)
- głównych
szlaków komunikacyjnych:
 dróg międzynarodowych, krajowych i regionalnych o natężeniu ruchu powyżej 3 mln.
pojazdów osobowych w ciągu roku,
 linii kolejowych – o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów osobowych w ciągu
roku
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portów lotniczych – ponad 50 tys. startów i lądowań w ciągu roku Miasto Złotów nie
mieści się w tych kryteriach co nie oznacza, że nie występują na terenie Miasta
problemy związane ze zwiększonym poziomem hałasu. By skutecznie przeciwdziałać
uciążliwości hałasowej konieczna jest konsekwentna realizacja zadań chroniących przed
hałasem:

-

stosowanie zieleni jako ekranu akustycznego przy drogach,
modernizacja i naprawa nawierzchni dróg,
współpraca z WIOŚ w zakresie tworzenia listy punktowych uciążliwości hałasowych i
eliminowanie ich,
konsekwentne przestrzeganie zapisów w mpzp ograniczających lokalizację zakładów
mogących powodować uciążliwość hałasową.

-

W przypadku pola elektromagnetycznego tworzony jest rejestr zawierający
informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku, prowadzony przez Wojewodę i
corocznie aktualizowany. Podstawowym zadaniem będzie prowadzenie prac, które
pozwolą na ocenę skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ważne jest również
zaimplementowanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem z wyznaczeniem stref
ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektromagnetycznych,
radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
5.6.4. Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami
 powierzchnia ziemi
Zagadnienia związane z ochroną powierzchni ziemi polegają na zapewnieniu jak
najlepszej jakości gleby i jej ochronie. Zrealizować ten cel można poprzez:
- racjonalne gospodarowanie powierzchnią ziemi,
- zachowanie jej wartości przyrodniczych,
- zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania gleby i ochrona gleb
najwyższej jakości,
- ograniczenie zmian naturalnego ukształtowania,
- utrzymanie bądź doprowadzenie jakości gleby do określonych standardów.
Ważnymi z punktu widzenia ochrony i poprawy jakości gleb celami są również:
 ochrona gruntów rolnych w szczególności przeciwdziałanie przeznaczaniu gruntów
ornych na cele nierolnicze,
 prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych,
 rozwój monitoringu gleb,
 gospodarka odpadami
W roku 2014 uległa zmianie ustawa o odpadach. Wprowadziła ona zmiany w
gospodarce odpadami nakładając na gminę zarówno obowiązek recyklingu o
określonym w przepisach poziomie jak i odbiór odpadów zarówno komunalnych jak i
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odpadów wytwarzanych przez zakłady pracy, a nie stanowiących odpadów
niebezpiecznych. Aby zrealizować zapisy ustawy należy:

 zwiększyć udziału odzysku, w głównej mierze odzysku energii z odpadów zgodnego z
wymaganiami ochrony środowiska,
 wyeliminować praktyki nielegalnego składowania odpadów,

 zmniejszyć ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,
 zamknąć wszystkie składowiska odpadów niespełniających przepisy prawa,
 zintensyfikować działania edukacyjno - informacyjne promujące

właściwe

postępowanie z odpadami,
 kontrolować prawidłowość składowania odpadów,
 weryfikować sposoby gospodarowania odpadami przez osoby fizyczne.
5.6.5. Zasoby przyrodnicze
Gmina Miasto Złotów może pochwalić się bardzo dużymi zasobami
środowiska przyrodniczego i terenów leśnych. Z racji tego stanowi ona bardzo
atrakcyjny obszar turystyczno-rekreacyjny dla mieszkańców i przyjezdnych. Taka
sytuacja prowadzi również do zwiększonego zagrożenia czynnikami zewnętrznymi,
które mogą negatywnie wpływać na zasoby przyrodnicze gminy. Odrębnym
czynnikiem wpływającym negatywnie na te zasoby jest występowanie szkodników
owadzich i chorób grzybowych. Negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko
przyrodnicze to bardzo szeroki wachlarz działań. Najsilniejsza presja występuje w
miejscach wykorzystywanych rekreacyjnie, terenach zabudowanych, ciągach
komunikacyjnych i terenach użytkowanych rolniczo. Przyczyną degradacji środowiska
przyrodniczego jest często
ograniczenie przestrzeni zielonych, przecinanie
naturalnych szlaków przemieszczania się zwierzyny, zmiany gatunkowe oraz
ograniczone stosowanie zasady zachowania bioróżnorodności. Odrębne problemy to
tzw. „dzikie wysypiska”, penetracja ludności pozyskującej zasoby runa leśnego oraz,
bardzo niebezpieczne, jesienne i wiosenne wypalanie traw i ściernisk. Aby uchronić
zasoby przyrodnicze przed tymi czynnikami oraz ich negatywnymi skutkami
proponuje się politykę:
 zachowania różnorodności biologicznej i jej racjonalnego użytkowania,
 zwiększenia lesistości oraz zrównoważonego rozwoju lasów,
 czynna ochrona przyrody na terenach cennych przyrodniczo,  rozwój ścieżek
edukacyjnych i edukacji przyrodniczej,  zachowanie i rozbudowa zieleni miejskiej.
5.6.6. Awarie przemysłowe
Ochrona przed awariami przemysłowymi jest bardzo trudna do zrealizowania.
W głównej mierze polega ona na zapobieganiu zdarzeniom mogącym spowodować
awarie oraz ograniczeniem jej skutków dla ludzi i środowiska. Realizacja tego
ważnego celu spoczywa w głównej mierze na właścicielach zarządzających zakładami
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stwarzającymi zagrożenie wystąpienia awarii ale też na organach administracji
publicznej. Awaria może zostać spowodowana przez substancje niezbędne do
produkcji w trakcie ich wykorzystywania w procesie produkcyjnym, magazynowania
lub też w czasie transportu. Na terenie Gminy Miasto Złotów nie ma przedsiębiorstw,
znajdujących się na prowadzonej przez WIOŚ, liście zakładów zwiększonego ryzyka
lub zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Jednak potencjalnym zagrożeniem
może być transportowanie substancji niebezpiecznych po drogach przebiegających
przez miasto Złotów. Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym jest
zapobieganie poważnym awariom oraz minimalizacja skutków awarii przemysłowych
dla ludzi i środowiska. Minimalizację prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i jej
ewentualnych skutków można osiągnąć poprzez:
 wykreowanie właściwych zachowań ludności w sytuacji wystąpienia
zagrożenia,
 udział w wyznaczaniu dróg transportu materiałów niebezpiecznych,
 wyznaczenie miejsc unieszkodliwiania odpadów powstałych w czasie
usuwania awarii,
 wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do
prowadzenia działań ratowniczych,
 organizacja szkoleń i ćwiczeń mających na celu współdziałanie służb
ratowniczych i ludności.
5.6.7. Działania systemowe
Edukacja ekologiczna
Jednym z ważniejszych działań systemowych, często mających niewymierną
ekonomicznie wartość, jest edukacja ekologiczna. Rozumiana jest jako koncepcja kształcenia
i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z
hasłem - myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie
do programów
szkół
wszystkich
szczebli
tematyki
z
zakresu
ochrony
i kształtowania środowiska ale też inne niezwykle różnorodne działania mające na celu
podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych
poprzez nauczanie o środowisku i ukazywanie związków pomiędzy jego poszczególnymi
elementami oraz działalnością człowieka. Warunkiem właściwego przyjęcia treści
przekazywanych w trakcie tych działań jest atrakcyjność formy wzbogacona o jak najszerszą
gamę środków wzmacniających efekty edukacji. Oznacza to prowadzenie zarówno
zorganizowanych jak i spontanicznych działań w tym w różnego rodzaju wydarzeniach
kulturalnych i artystycznych. Szczególne znaczenie mają działania prowadzone w terenie, w
sąsiedztwie obszarów cennych przyrodniczo lub też w miejscach gdzie środowisko naturalne
zostało w drastyczny sposób przekształcone. Edukacja ekologiczna nie ogranicza form
stosowanych przy jej realizacji. Mogą to być zarówno działania na szeroka skalę – kampanie
popularyzujące np. oszczędzanie wody czy energii, recykling odpadów, ścieżki rowerowe, jak
i na skale mniejszą festyny, happeningi, akcje o wymiarze gminnym, sołeckim czy nawet
szkolnym.
Atrakcyjność
i
metody
promocji
zrównoważonego
rozwoju
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w znacznej mierze zależą od inwencji organizatorów. Edukacja ekologiczna jest prowadzona
przez różne podmioty – szkoły wszystkich szczebli, instytuty naukowe, organizacje
pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje młodzieżowe ale też niesłychanie ważne zadania
mają tu organy administracji samorządowej oraz ich związki i Lasy Państwowe. Szczególne
znaczenie ma edukacja prowadzona przez Lasy Państwowe. Zajęcia prowadzone są w sposób
praktyczny, a nauka realizowana jest bezpośrednio w środowisku. Zorganizowane przez
wszystkie nadleśnictwa ścieżki edukacyjne pozwalają na: obcowanie
z przyrodą,
obserwowanie zjawisk – korzystnych i niekorzystnych zachodzących w środowisku, a także
pokazują co i jak człowiek może naprawić w zdegradowanym środowisku; dają wiedzę
praktyczną i umiejętności. Edukacja prowadzona jest dla różnych grup wiekowych. Od
najmłodszych dzieci po studentów, ale też i dorosłych, w tym grupy decydujące o kierunkach
rozwoju i podejmujące decyzje o priorytetach inwestycyjnych. Na ścieżkach edukacyjnych
spotykają się również nauczyciele by pod okiem praktyków doskonalić swoją wiedzę o
mechanizmach rządzących środowiskiem i pracach, które każdy może podjąć na rzecz jego
ochrony. Działania edukacyjne odbywają się na podstawie programów edukacji leśnej
społeczeństwa opracowywanych na okres dziesięciu lat.
Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym w zakresie edukacji ekologicznej jest
kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców, zagwarantowanie szerokiego dostępu do
informacji o środowisku oraz zrównoważona polityka konsumpcyjna poprzez:
- wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej,
- promowanie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży,
- inspirowanie i finansowanie wydawnictw i materiałów edukacyjnych,
- prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie realizacji inwestycji oraz działań
proekologicznych,
- promowanie wiedzy o jakości środowiska i jego zasobach,
- inspirowanie akcji i imprez kształtujących właściwe postawy wobec środowiska i jego
bioróżnorodności.
Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym
Konieczność uwzględnienia wymagań i uwarunkowań wynikających z ochrony
środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego jest zagwarantowana zapisami
ustawy o planowaniu przestrzennym. Każdy plan zagospodarowania stanowi podstawowy
instrument kształtowania ładu przestrzennego i pozwala na racjonalną gospodarkę jednostkom
samorządowym. Dlatego tak ważne jest by zagadnienia ochrony środowiska znajdowały w
nich właściwe miejsce. Szczególnie ważne jest by lokalizacja obiektów mogących znacząco
oddziaływać na środowisko była odpowiednio uzasadniona i gwarantowała zapewnienie
bezpieczeństwa środowiskowego. Z drugiej strony plan powinien chronić obszary o
szczególnych walorach przyrodniczych oraz uwzględniać potrzebę zachowania korzystnych
warunków środowiskowych na terenach o wysokim komforcie środowiskowym.
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Plany powinny również uwzględniać m.in. działania na rzecz optymalizacji potrzeb
transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy zachowania proporcji
pomiędzy obszarami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.
Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym jest:
 kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy,
 wykorzystanie walorów przestrzeni w sposób równoważny dla rozwoju gospodarczego i
trwałego zachowania wartości środowiska.
Cele te osiągane będą poprzez:
- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów
ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- uwzględnianie w planach progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności”
przestrzennej oraz monitorowanie zmian,
- zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących
terenach o wysokich walorach.

6. Harmonogram realizacji głównych celów strategicznych Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów w latach 2016-2020
Tabela 1. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
gospodarkę wodną i ochronę wód – zadania własne
Priorytetowe kierunki Przedsięwzięcie
Termin
działań
realizacji
Utrzymanie dobrej Rozbudowa
sieci 2016-2018
jakości
wody wodociągowej
dostarczanej
na
potrzeby komunalne

Jednostka
realizująca
Miasto

Propagowanie
oszczędności
w
korzystaniu
z wody
Rozbudowa
i

2016-2020

2016-2018

modernizacja sieci
kanalizacji
sanitarnej i
deszczowej

Akcje
promujące
oszczędzanie wody
dla dzieci – ulotki,
informacje, plakaty
Budowa
sieci
kanalizacji sanitarnej
– uzbrajanie terenów
zabudowy
mieszkaniowej

Budowa
kanalizacji 2016-2020
deszczowej na osiedlu
Chojnacka

Planowany
koszt
1 400 000

Źródła
finansowania
środki własne

Miasto

10 000

środki własne

Miasto

1 500 000

890 000

Miasto

środki własne,
fundusze
ekologiczne
inne
środki
zewnętrzne
środki własne,
fundusze
ekologiczne
inne
środki
zewnętrzne

Tabela 1 A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
gospodarkę wodną i ochronę wód – zadania monitorowane
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Priorytetowe
kierunki działań
Utrzymanie dobrej
jakości
wody
dostarczanej
na
potrzeby
komunalne
Propagowanie
oszczędności
w
korzystaniu
z wody
Rozbudowa
i
modernizacja
sieci
kanalizacji
sanitarnej

Rozbudowa i

Przedsięwzięcie

Termin
realizacji
Budowa studni 8”bis” 2017
Wymiana
sieci 2017-2020
wodociągowej

Jednostka
realizująca
MZWiK
MZWiK

Planowany
koszt
240 000
2 300 000

Systematyczne badanie 2016-2020
szczelności
urządzeń
przesyłowych
Modernizacja
2017-2020
kanalizacji sanitarnej
i
przepompowni
sieciowych

MZWiK

Dokończenie budowy
przewodu tłocznego
do oczyszczalni

2016

MZWiK

Modernizacja
oczyszczalni ścieków

2016-2020

MZWiK
15 000 000

w
ramach środki własne
działań
utrzymania
sieci
2 000 000
środki własne,
fundusze
ekologiczne
inne
środki
zewnętrzne
528 000
środki własne,
fundusze
ekologiczne
inne
środki
zewnętrzne
15 000 000
środki własne,
fundusze

MZWiK

modernizacja
oczyszczalni
ścieków

Źródła
finansowania
środki własne
środki własne

ekologiczne
inne
środki
zewnętrzne

Tabela 2. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu ochronę
klimatu i jakości powietrza oraz ochronę przed hałasem i promieniowaniem – zadania własne
Priorytetowe kierunki Przedsięwzięcie
działań
Stymulowanie działań Sporządzenie
planu
gospodarki
mających na celu
oraz
ograniczenie niskoemisyjnej
realizacja
zawartych
w
niskiej emisji
nich przedsięwzięć.

Termin
realizacji
Zadanie
ciągłe

Propagowanie
Prowadzenie
działań Zdanie
wykorzystania
informacyjnych
w ciągłe
ekologicznych źródeł zakresie
możliwości
energii
wykorzystania
w
tym
energii odnawialnych
źródeł
odnawialnej
energii
Termomodernizacja Termomodernizacja
2016budynków
budynku
Zespołu 2020
użyteczności
Szkół Samorządowych
publicznej
Nr 1

Jednostka
realizująca
Miasto

Planowany koszt Źródła
finansowania
b.d
środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

Miasto, ,

w
ramach środki własne,
kosztów własnych środki funduszy
ekologicznych

Miasto

2 000 000

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych
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Termomodernizacja
przedszkola Nr 2

20162020

Miasto

800 000

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych,
środki unijne

Inicjowanie
Przebudowa i
20162020
i
prowadzenie modernizacja dróg
gminnych
inwestycji
drogowych
poprawiających stan
nawierzchni
Budowa
Budowa ciągu pieszo2016
infrastruktury ścieżek rowerowego przy
2020
Jeziorze
rowerowych
Burmistrzowskim
Dalsze tworzenie sieci2016ścieżek rowerowych
2020
na terenie miasta

Miasto

5 000 000

środki własne

160 000

środki Własne

Miasto

1 000 000

środki własne
środki funduszy
ekologicznych,
środki unijne

Miasto

1 000 000

środki własne

Miasto

w
ramach środki własne
kosztów
funkcjonowania

Utrzymanie,
Utrzymanie
zieleni 2016rozbudowa i
w mieście
2020
pielęgnacja pasów
zieleni jako
ekranów
akustycznych
Ustalenie
Wprowadzenie do mpzp20162020
i
konsekwentne zapisów
sprzyjających
przestrzeganie
ograniczeń
ze
w
zakresie
korzystania
środowiska

- Miasto

ograniczeniu zagrożenia
hałasem
Rozgraniczenie
funkcji
terenów
mieszkalnych
i
terenów
przemysłowych
Uwzględnienie
w mpzp zagadnień
związanych z ochroną
przed
polami
elektromagnetycznymi
Przestrzeganie
procedury
oceny
oddziaływania
na
środowisko na etapie
udzielania
decyzji
środowiskowych dla
lokalizacji
przedsięwzięć
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Współpraca z
WIOŚ w zakresie
informacji
o
punktowych
źródłach
uciążliwości
hałasowej

Tworzenie
listy
zakładów uciążliwych
ze
względu
na
nadmierna
emisje
hałasu,
jej
uzupełnienie i
aktualizacja.
Publikowanie wyników
pomiarów
emisji hałasu i
natężenia
pól
elektromagnetycznych
Informowanie
i
propagowanie
wiedzy o skutkach
nadmiernego hałasu
oraz promieniowania
elektromagnetycznego

20162020

Miasto

w
ramach środki własne
kosztów
funkcjonowania

Tabela 2 A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę klimatu i jakości powietrza oraz ochronę przed hałasem i promieniowaniem –
zadania monitorowane
Priorytetowe
kierunki działań
Stymulowanie
działań mających na
celu

Przedsięwzięcie

Termin
realizacji
Prowadzenie działań Zadanie
edukacyjnych
i ciągłe
informacyjnych
na
rzecz zmiany nośnika
ograniczenie niskiej energii
oraz
emisji
oszczędności energii
elektrycznej i cieplnej
Propagowanie
Prowadzenie działań
Zdanie
wykorzystania
informacyjnych w
ciągłe
ekologicznych
zakresie możliwości
źródeł energii
wykorzystania
w tym
energii odnawialnych źródeł
odnawialnej
energii
Termomodernizacja Termomodernizacja
2016-2020
budynków
budynków
stanowiących
użyteczności
własność Wspólnoty
publicznej
Mieszkaniowej:
Bohaterów
Westerplatte27;
„Nieruchomości”;
Al. Piastów 55;

Jednostka
realizująca
Szkoły,
organizacje
pozarządowe,
media,

Planowany
koszt
w

Organizacje
pozarządowe,

w
ramach środki własne,
kosztów
środki funduszy
własnych
ekologicznych

Wspólnoty

1 500 000

ramach
kosztów
własnych,

Źródła
finansowania
środki własne,
środki funduszy
ekologicznych,
środki
zewnętrzne

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

KonsultEKO s.c.
www.konsulteko.pl
biuro@konsulteko.pl

Id: VVUPU-HNMNM-MVIFP-KBYIH-MPNUX. Uchwalony

Strona 84

Strona 84

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 -2020

__________________________________________________________________________________
Budowa
infrastruktury
ścieżek
rowerowych

Budowa
ścieżek
rowerowych
poza
miastem i połączenie
ich z systemem
ścieżek miejskich

2016-2020

Gmina
Złotów,
Powiatem

9 000 000

środki własne
środki funduszy
ekologicznych,
środki unijne

Tabela 3. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu ochronę
powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami oraz przeciwdziałanie poważnym awariom –
zadania własne
Priorytetowe
kierunki działań
Stymulowanie
działań mających
na celu racjonalne
korzystanie
z
surowców
naturalnych i gleby

Wdrażanie i
systematyczna
poprawa
gospodarki
odpadami z
wykorzystaniem
segregacji i
recyklingu
Przeciwdziałanie
poważnym awariom

Przedsięwzięcie

Termin
realizacji
Ochrona złóż kopalin Zadanie
przed zabudową
ciągłe
poprzez uwzględnienie
złóż
w
opracowaniach
planistycznych
Ochrona
gleb
najwyższej
jakości
przed zabudową
i
innym
wykorzystaniem niż
rolniczym.

Jednostka
realizująca
Miasto

Planowany
Źródła
koszt
finansowania
w
ramach środki własne,
kosztów
własnych,

Miasto

w
ramach
działań
własnych oraz

Prowadzenie rejestru
terenów
zdegradowanych
Eliminacja nielegalnej
eksploatacji kopalin
Intensyfikacja działań
edukacyjnych
–
promowanie
właściwego
postepowania z
odpadami
Wykreowanie
Zadanie
ciągłe
właściwych
postaw
w
sytuacji
wystąpienia
zagrożenia
Udział
w wyznaczaniu dróg
przewozu materiałów
niebezpiecznych i
wyznaczenie miejsc
składowania
substancji
powstały
w czasie usuwania
awarii

środki własne

służb
ratowniczych i
WIOŚ
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Wsparcie
jednostek
straży pożarnej
w
zakresie
wyposażenia
do
prowadzenia działań
ratowniczych
Organizacja i udział
w szkoleniach
i
ćwiczeniach
mających na celu
współdziałanie służb
w czasie wystąpienia
zagrożenia

Tabela 3A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
– zadania monitorowane
Priorytetowe
kierunki działań
Wdrażanie i
systematyczna
poprawa
gospodarki
odpadami z
wykorzystaniem
segregacji i
recyklingu
Wdrożenie
i
systematyczne,
zgodne z PUA
usuwanie azbestu i
materiałów
zawierających
azbest
Przeciwdziałanie
poważnym awariom

Przedsięwzięcie

Termin
realizacji
Zadanie
ciągłe

Jednostka
realizująca
MZUK,
operatorzy w
gospodarce
odpadami

Planowany
koszt
w
ramach
działań
własnych

Źródła
finansowania
środki własne.
środki funduszy
ekologicznych
(akcje
promocyjne i
edukacyjne)

Inicjowanie i
współfinansowanie
usuwania
płyt
azbestowych

2016-2020

Miasto,
właściciele
budynków

98 000,00

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

Udział
w wyznaczaniu dróg
przewozu materiałów
niebezpiecznych i
wyznaczenie miejsc
składowania
substancji
powstały
w czasie usuwania
awarii

2016-2020

WIOŚ
KPPSP

w
ramach środki własne
działań
własnych oraz
służb
ratowniczych i
WIOŚ

Zwiększenie udziału
odzysku szczególnie
energii z odpadów
Zmniejszenie
ilości
odpadów
poddawanych
składowaniu
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Organizacja i udział
w szkoleniach
i
ćwiczeniach
mających na celu
współdziałanie służb
w czasie wystąpienia
zagrożenia

Tabela 4. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu ochronę
przyrody, edukacje ekologiczną – zadania własne
Priorytetowe
kierunki działań
Zachowanie
różnorodności
biologicznej
terenów zielonych
i ich racjonalne
wykorzystanie

Przedsięwzięcie

Termin
realizacji
2016-2020

Zachowanie i
pielęgnacja zieleni
miejskiej
Rozwój
ścieżek 2016-2020
edukacyjnych
i
edukacji
przyrodniczej
Inspirowanie akcji i Organizacja
corocznie
Festiwalu
EUROimprez
o
charakterze EKO
edukacyjnym
Promowanie
kształtujących
aktywnych
form
właściwe postawy edukacji ekologicznej
wobec środowiska
Inspirowanie
oraz promujących
i
finansowanie
walory
wydawnictw
przyrodnicze Miasta
i
materiałów
i okolicy
ekologicznych
Inspirowanie
i
finansowanie
konkursów, olimpiad,
sesji fotograficznych
dla
dzieci
i
młodzieży
Realizacja działań Budowa
2016-2020
wskazujących na
miasteczka
możliwości
ruchu drogowego
bezpiecznego
korzystania
ze
środowiska i
infrastruktury

Jednostka
realizująca
Miasto,

Planowany
koszt
500 000

Źródła
finansowania
środki własne,

Miasto,

50 000

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

Miasto,

200 000

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

Miasto

200 000

Środki własne,
inne
środki
zewnętrzne

Tabela 4A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę przyrody, edukacje ekologiczną – zadania monitorowane
Priorytetowe
kierunki działań

Przedsięwzięcie

Termin
realizacji

Jednostka
realizująca

Planowany
koszt

Źródła
finansowania
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Zachowanie
różnorodności
biologicznej
terenów zielonych
i ich racjonalne
wykorzystanie
Inspirowanie akcji
i
imprez
o
charakterze
edukacyjnym
kształtujących
właściwe postawy
wobec środowiska
oraz promujących
walory
przyrodnicze
Miasta i okolicy

Realizacja działań
wskazujących na
możliwości
bezpiecznego
korzystania
ze
środowiska i
infrastruktury

Rozwój
ścieżek 2016-2020
edukacyjnych
i
edukacji
przyrodniczej

Nadleśnictwo 50 000
Złotów Gminy
sasiadujące

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

Promowanie
corocznie
aktywnych
form
edukacji ekologicznej

Nadleśnictwo, 50 000
organizacje
pozarządowe,
szkoły, dom
kultury

środki własne,
środki funduszy
ekologicznych

MZUK

Środki własne,
inne
środki
zewnętrzne

Inspirowanie
i
finansowanie
wydawnictw
i
materiałów
ekologicznych
Inspirowanie
i
finansowanie
konkursów,
olimpiad,
sesji
fotograficznych dla
dzieci i młodzieży
Budowa
ścieżki 2016-2020
edukacyjnej na
terenie
RIPOK
w Stawnicy

200 000

7. Źródła finansowania Programu
Źródłami finansowania Programu będą środki własne Gminy oraz inwestorów zarówno
przedsiębiorców jak i podmiotów komunalnych. Środki te będą stanowiły uzupełnienie i
wkład własny dla źródeł zagranicznych – szczególnie funduszy unijnych oraz krajowych
pochodzących z systemu funduszy ekologicznych.
W wyniku akcesji do Unii Europejskiej rozszerzyły się możliwości wykorzystania funduszy
zagranicznych. Podstawowym warunkiem uzyskania pomocy ze środków Unii Europejskiej
jest realizacja przedsięwzięć niezbędnych do spełnienia środowiskowych wymogów Traktatu
Akcesyjnego. Główne źródła unijnych środków pomocowych w finansowaniu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej mają:

7.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 jest krajowym
programem wspierającym gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i
adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Program będzie
kontynuował główne kierunki inwestycji określone w poprzednim POIiŚ 2007 -2013, przede
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wszystkim w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach
gospodarki.
Beneficjentami Programu będą podmioty publiczne w tym jednostki samorządu
terytorialnego oraz podmioty prywatne – w tym duże przedsiębiorstwa.
Łączna wielkość środków unijnych
zaangażowanych w realizację Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wyniesie 27,41 mld euro.
W ramach Programu realizowanych będzie 10 osi priorytetowych:
1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki
2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
3. Rozwój sieci drogowej TEN –T i transportu multimodalnego
4. Infrastruktura drogowa dla miast
5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce
6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach
7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury
9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury i rozwoju zasobów kultury
10. Pomoc techniczna
Podział środków UE dostępnych w ramach POIiŚ 2014-2020 pomiędzy poszczególne obszary
wsparcia przedstawia się następująco (dane na podstawie wstępnych szacunków):
•
•
•
•
•
•

energetyka – 2 800,2 mln euro
środowisko - 3 508,2 mln euro
transport - 19 811,6 mln euro
kultura 467,3 mln euro
zdrowie 468,3 mln euro
pomoc techniczna - 330,0 mln euro

7.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 (WRPO 14+) jest
dokumentem, o którym mowa w artykule 2 pkt. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiającego przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Krajową podstawę prawną dla
opracowania, wdrażania i realizacji WRPO stanowi ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku - o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie
finansowej 2014-2020.
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Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny zawiera 10 osi priorytetowych:
1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka – 467,9 mln euro z EFRR
2. Społeczeństwo informacyjne – 60,0 mln euro z EFRR
3. Energia – 353,5 mln euro z EFRR
4. Środowisko – 204,0 mln euro z EFRR
5. Transport – 414,0 mln euro z EFRR
6. Rynek pracy – 265,0 mln euro z EFS
7. Wyłączenie społeczne – 197,3 mln euro z EFS
8. Edukacja – 156,3 mln euro z EFS
9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego – 261,6 mln euro z EFRR 10. Pomoc techniczna –
70,7 mln euro z EFS gdzie EFRR – europejski fundusz rozwoju regionalnego
EFS – europejski Fundusz Społeczny
Z uwagi na to, że rozwój społeczno – gospodarczy poszczególnych obszarów Wielkopolski
przebiega nierównomiernie, w ramach WRPO 14+ został opracowany instrument terytorialnej
interwencji, w wyniku którego dodatkowe wsparcie otrzymają obszary, na których skala
problemów przekroczyła poziom akceptowalny. Instrument ten ma postać preferencji
punktowych w ramach niektórych działań dla projektów realizowanych na regionalnych
Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI). Kryteria dla takich obszarów wyznaczone zostały
w dokumencie „Zasady i kryteria wyznaczania obszarów funkcjonalnych w województwie
wielkopolskim. Dokument wdrożeniowy Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do
2020 roku uchwalonym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Są to:
- obszary o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach
rozwojowych,
- obszary o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe,
- obszary o najniższej dostępności transportowej do ośrodka wojewódzkiego
- miasta i inne obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno – gospodarcze.

7.3. Banki
Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być również finansowane przez banki. W chwili
obecnej coraz więcej banków przedstawia w swojej ofercie współfinansowanie przedsięwzięć
infrastrukturalnych, szczególnie w powiązaniu z funduszami ekologicznymi. Szczególne
znaczenie ma tu oferta Banku Ochrony Środowiska. Jest to Bank działający na polskim rynku
od 23 lat, jego głównym akcjonariuszem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Spośród innych banków wyróżniają go produkty ekologiczne skierowane
zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych, a także samorządów i wspólnot
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samorządowych. Zadania realizowane przez Bank Ochrony Środowiska w zakresie ekologii
obejmują:
•

kreowanie produktów dedykowanych przedsięwzięciom przyczyniającym się do
ograniczenia wpływu działalności przedsiębiorców, instytucji i osób fizycznych na
zanieczyszczenie wód, powietrza i gleby;
• tworzenie dźwigni finansowej, łączącej finansowanie rynkowe z krajowymi i
międzynarodowymi systemami wsparcia;
• budowanie proekologicznych postaw wśród aktualnych i potencjalnych klientów.
Główne kierunki finansowania – odnawialne źródła energii w tym duże
przedsięwzięcia: farmy wiatrowe, elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie,
energetyczne wykorzystywanie biomasy; a także mikro i małe instalacje: kolektory
słoneczne i pompy ciepła oraz fotowoltaika i w mniejszym stopniu turbiny wiatrowe i
biogazownie.
W strukturze procentowej przedsięwzięcia te to ponad 30 % kwoty kredytów udzielonych
przez BOŚ. Drugi ważny kierunek finansowania to budowa kanalizacji (ponad 14 %) i
termomodernizacja (ponad 95%).
Oferta kredytowa jest jednak bardzo szeroka i co ważne skierowana również do osób
fizycznych inwestujących w przedsięwzięcia ochrony środowiska. Przykładem są tu linie
kredytowe związane z realizacją indywidualnych oczyszczalni ścieków, instalacją
odnawialnych źródeł energii a także usuwaniem azbestu i materiałów zawierających
azbest.

7.4. Krajowe fundusze ekologiczne
W obecnym stanie prawnym fundusze ekologiczne to mające osobowość prawną –
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na szczeblu powiatu i gminy środki pochodzące z
systemu opłat ekologicznych włączone zostały do budżetu gmin ale nadal są one
wydatkowane w szczególności na przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.

7.4.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(NFOŚiGW)
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą
prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie określonym w
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. NFOŚiGW jest wspólnie z
wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska.
Podstawą działania NFOŚiGW jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska.
Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają do NFOŚiGW wnioski o
dofinansowanie, które podlegają szczegółowej ocenie. Finansowanie otrzymują
przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w poszczególnych programach priorytetowych.
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Programy te szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania wniosków, formę,
intensywność i warunki dofinansowania, a także beneficjentów i rodzaj przedsięwzięć, koszty
kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć.
Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się przez udzielanie:
1.
2.





oprocentowanych pożyczek,
dotacji, w tym:
dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych,
dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji,
dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Narodowego Funduszu, a w przypadkach
określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu.
Dofinansowanie ze środków finansowych NFOŚiGW odbywa się według "Zasad udzielania
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej", dostępnych na stronie internetowej Funduszu. Zasady te są corocznie zmieniane i
dostosowywane zarówno do możliwości finansowych jak i aktualnych priorytetów
finansowania.
Misja NFOŚiGW brzmi:
„Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska”
Celem generalnym obecnie realizowanej Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 z
perspektywą do 2020 jest:
„Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami przez stabilne,
skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku”.
Główne programy na lata 2015 – 2020 to:
• ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi w tym: o
gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach
• racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi w
tym:
o
racjonalna gospodarka odpadami
o
ochrona powierzchni ziemi o geologia i górnictwo  ochrona atmosfery
w tym:
o
poprawa jakości powietrza o poprawa efektywności energetycznej, o
wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii o system zielonych
inwestycji (GIS)
• ochrona różnorodności biologicznej w tym: o ochrona i przywracanie
różnorodności biologicznej  programy międzydziedzinowe w tym:
o
wsparcie Ministra Środowiska w zakresie polityki ochrony środowiska o
wspieranie działalności monitoringu środowiska
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o
przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacja ich skutków o
edukacja ekologiczna o współfinansowanie programu LIFE
o
SYSTEM – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej
realizowanych przez WFOŚiGW
o
wsparcie przedsięwzięć niskoemisyjnej gospodarki o wzmocnienie
działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju
Beneficjentami NFOŚiGW mogą być – jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne,
zielone gminy, przedsiębiorcy, państwowe jednostki budżetowe, realizujący przedsięwzięcia
służące ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę
zrównoważonego rozwoju.
Narodowy Fundusz wspiera przedsięwzięcia, których realizacja jest niezbędną dla realizacji
polityki ekologicznej państwa i wynika ze Strategii działania Narodowego Funduszu.

7.4.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Poznaniu (WFOŚiGW)
Prawne i finansowe podstawy działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu są sformułowane w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami),
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
oraz wojewódzkich
funduszy
ochrony
środowiska
i
gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 poz. 1479).
WFOŚiGW w Poznaniu od powstania w 1993r. obsługuje wpływy pochodzące z kar i
opłat środowiskowych. Jest finansowym realizatorem Polityki Ekologicznej Państwa i
polityki wojewódzkiej w obszarze ochrony środowiska zapisanych w Programie Ochrony
Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
oraz w innych strategiach i programach, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa
Wielkopolskiego i strategie branżowe. Jest jedynym podmiotem finansującym
przedsięwzięcia pro środowiskowe na taką skalę, z tak dogodnymi warunkami udzielanej
pomocy (niskie oprocentowanie pożyczek, korzystny okres spłaty, brak prowizji, możliwość
uzyskania częściowego umorzenia, dotacje dla części zadań inwestycyjnych oraz
nieinwestycyjnych).
Opracowana i opublikowana strategia działania WFOŚiGW na lata 2013-2016 z
perspektywą do 2020 r. określiła kierunki finansowania, grupując je w nowe obszary
problemowe wymagające dalszego systematycznego wspierania. Priorytety zostały
sformułowane jako odpowiedź na wnioski wynikające z diagnozy stanu środowiska w
Wielkopolsce, sytuacji społeczno – gospodarczej oraz wymogów Unii Europejskiej.
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Przyjęcie szeroko ujętych priorytetów przez WFOŚiGW w Strategii działalności na
najbliższe lata powoduje, że zadania określone w niniejszym Programie znakomicie wpisują
się w poszczególne priorytety. Oznacza to, że istnieje formalna możliwość uzyskania
dofinansowania tych działań a tym samym zwiększają się szanse pełnej i konsekwentnej
realizacji Programu. Ma to bardzo duże znaczenie dla osiągnięcia podstawowego celu jakim
jest poprawa stanu środowiska Miasta lub utrzymanie jego dobrego stanu tam gdzie standardy
środowiska są wysokie. Spowoduje to również poprawę komfortu środowiskowego
mieszkańców Miasta i dalszy jego rozwój w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
Pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW udzielana jest w formie: pożyczki, pożyczki z
możliwością częściowego umorzenia, dotacji, dopłaty do oprocentowania. Zasady udzielenia
pomocy finansowej są corocznie modyfikowane i publikowane na stronie Funduszu. Wnioski
są przyjmowane w terminach naborów wniosków za wyjątkiem wniosków na przedsięwzięcia
inwestycyjne, które są przyjmowane w ciągu całego roku. Każdy nabór wniosków ma swój
regulamin i dokumenty, na podstawie których wniosek jest rozpatrywany i oceniany pod
względem formalnym i merytorycznym. Od roku 2014 wnioski są wypełniane za pomocą
generatora wniosków i składane elektronicznie oraz w formie pisemnej.
WFOŚiGW składa corocznie sprawozdanie ze swojej działalności, które jest również
publikowane na stronie internetowej po ich zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.

8. Zarządzanie środowiskiem
8.1. Ogólne zasady zarządzania środowiskiem
Zarządzanie środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach. W Gminie Miasto Złotów
dotyczy działań w ramach zadań własnych, jednostek organizacyjnych oraz jednostek
administracji publicznej województwa, które realizują na terenie Miasta zadania w ramach
swoich kompetencji. Dla istoty spełnienia zasady zrównoważonego rozwoju ważne jest
przestrzeganie następujących zasad:
•

nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w
jakim istnieje możliwość kompensowania ich zasobami odnawialnymi,
• odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie
przekraczającym stopnia ich odnawialności,
• chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekraczana, 
różnorodność środowiska nie powinna maleć.
Realizacja tych zasad jest warunkiem spełnienia podstawowego założenia Programu jakim
jest rozwój Miasta zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Bardzo ważnym
narzędziem w realizacji tych zasad są plany zagospodarowania przestrzennego.
Dokumenty te sporządzane są na wszystkich szczeblach ale generalnie najważniejszą rolę
mają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalane przez gminy. Dlatego
tak ważna jest współpraca wszystkich jednostek funkcjonujących na terenie Miasta,
przekonanie ich do wprowadzania odpowiednich – chroniących środowisko zapisów do
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ich własnych
strategicznych.

dokumentów planistycznych

oraz

programowych

i

8.2. Zarządzanie Programem
Główną zasadą realizacji Programu powinna być zasada wykonania zadań przez
poszczególne jednostki w nim uczestniczące. Podczas realizacji Programu powinny być
uwzględnione:
• ścisłe powiązania z programem procesu budowy i realizacji budżetu, a zwłaszcza
budowy budżetu zadaniowego,
• systemowe podejście do marketingu powiatowego ze szczególnym uwzględnieniem
promocji.
Istotną sprawą jest również informowanie opinii społecznej o postępach w realizacji
wybranych zadań programu.

Zarządzanie realizacją Programu to przede wszystkim:
- tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji,
- monitorowanie realizacji celów i zadań Programu oraz zmian w warunkach realizacji,
- aktualizacja Programu.

8.3. Mierniki postępów w realizacji Programu
Realizacja zadań Programu ma na celu poprawę lub utrzymanie stanu środowiska
przyrodniczego. Wymiernym efektem postępów w realizacji Programu będą wartości
wskaźników charakteryzujących poszczególne jego zagadnienia.
Do głównych wskaźników można zaliczyć:
-

-

-

wskaźniki społeczno-ekonomiczne konsekwentnie zmierzające do uwzględnienia
wszystkich elementów kosztów oraz wyniki badań opinii społecznej dotyczące jakości
życia,
wskaźniki stanu środowiska mierzone zmniejszaniem się ładunków zanieczyszczeń do
niego odprowadzanych, wielkością obszaru poddanego ochronie, ilością obiektów
poddanych ochronie, wielkością zalesionej powierzchni, wielkością obszarów
poddanych rekultywacji, wielkością obszarów, na których odbudowano i
zmodernizowano systemy melioracji, ilością gospodarstw ekologicznych, ilością w
prawidłowych sposób zamkniętych otworów studziennych, ilością mieszkańców
korzystających ze zmodernizowanych systemów grzewczych, powierzchnia dachów z
wymienionymi pokryciami azbestowymi, ilość mieszkańców korzystających z
kanalizacji sanitarnej, powierzchnia przebudowanej powierzchni drogowej,
wskaźniki wielkości i skuteczności ponoszonych nakładów inwestycyjnych mierzone
kosztem inwestycyjnym przeliczonym na mieszkańca, wielkością nakładów na ochronę
środowiska, wskaźnikiem zaangażowania środków budżetowych i pozabudżetowych,

KonsultEKO s.c.
www.konsulteko.pl
biuro@konsulteko.pl

Id: VVUPU-HNMNM-MVIFP-KBYIH-MPNUX. Uchwalony

Strona 95

Strona 95

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Złotów na lata 2016 -2020
__________________________________________________________________________________

-

wskaźniki aktywności społeczności lokalnej mierzone aktywnością organizacji
pozarządowych.

W tabeli przedstawiono propozycje wskaźników monitorowania celów Programu.
Propozycje wskaźników monitorowania celów

Cel

Dobry stan wód
powierzchniowych
i podziemnych.
Racjonalizacja ich
wykorzystania oraz
zapewnienie wszystkim
mieszkańcom Gminy
wody pitnej odpowiedniej
jakości

Porównanie ze
stanem
wyjściowym,
dokonywane
w trakcie sporządzania
raportu
(co 2 lata)

Wskaźniki

Skanalizowanie Miasta (%)
Długość sieci kanalizacyjnej (km)
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków
(szt)
Zwodociągowanie Miasta (%)
Długość sieci wodociągowej (km)
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie
ścieków ( %)
Jakość wód podziemnych

Ochrona powierzchni
ziemi i gleb przed
degradacją

Udział gruntów wymagających
rekultywacji(%)
Ilość usuniętego azbestu i wyrobów
zawierających azbest ( m3)

Zapewnienie dobrej
jakości powietrza
atmosferycznego

Liczba
zmodernizowanych
lokalnych (szt.)

kotłowni

Drogi o utwardzonej nawierzchni asfaltowej (km)
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Ilość instalacji solarnych funkcjonujących
na terenie Miasta (szt.)
Liczba zmodernizowanych kotłowni
indywidualnych - np. rezygnacja z
pieca węglowego (szt.)
Zachowanie walorów i
zasobów przyrodniczych
z uwzględnieniem
bioróżnorodności oraz
utrzymanie istniejących
form ochrony przyrody

Liczba pomników przyrody (szt.)

Zwiększenie świadomości
ekologicznej
społeczeństwa gminy,
kształtowanie postaw
proekologicznych jego

Liczba
przeprowadzonych
edukacyjnych (szt./rok)

mieszkańców oraz
poczucia
odpowiedzialności za
jakość środowiska

Liczba pomników przyrody (np. drzewa)
poddanych zabiegom pielęgnacyjnym (szt.)
Liczba użytków ekologicznych (szt.)

akcji

Liczba młodzieży uczestniczącej w akcji
pn. „Sprzątanie Świata” (ilość osób/rok)
Długość ścieżek przyrodniczych (km)

8.4. Monitorowanie realizacji Programu
Program Ochrony Środowiska uchwala Rada Miejska w Złotowie, z wykonania
Programu Ochrony Środowiska Burmistrz sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia
Radzie Miejskiej.
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Burmistrzu. Dla pełnej
realizacji zadań określonych w Programie niezbędna jest ścisła współpraca z instytucjami
gminnymi oraz samorządem powiatowym i wojewódzkim a także z instytucjami administracji
specjalnej.
Regularna ocena stopnia wykonalności zadań programu powinna odbywać się w zakresie:

określenia stopnia wykonania poszczególnych przedsięwzięć,

ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami a ich
wykonaniem,  analiza przyczyn tych rozbieżności.
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Ocena ta powinna stać się podstawą do aktualizacji programu, do ewentualnej korekty celów
i strategii ich realizacji. Powinno to skutkować płynną aktualizacją celów ekologicznych i
pełną, wykonalną lista przedsięwzięć przewidzianych do ich realizacji.
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Wodnej w Poznaniu na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 r.
10. Strategia rozwoju Powiatu Złotowskiego.
11. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego .
12. Zielonym szlakiem przez Złotów.
13. Krajowy Program Oczyszczani Ścieków Komunalnych.
14. Kanon Krajoznawczy Województwa Wielkopolskiego.
15. Geografia fizyczna Polski – Jerzy Kondracki.
16. Wielkopolska – Słownik Krajoznawczy.
17. Geomorfologia Polski – tom 2 .
18. Atlas jezior Polski – tom I.
19. Wielkopolska mapa ochrony przyrody.
20. Leksykon ekologii i ochrony środowiska.
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10. Spis tabel
Tabela 1. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
gospodarkę wodną i ochronę wód – zadania własne
Tabela 1A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
gospodarkę wodną i ochronę wód – zadania monitorowane
Tabela 2. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę klimatu i jakości powietrza oraz ochronę przed hałasem i
promieniowaniem – zadania własne
Tabela 2A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę klimatu i jakości powietrza oraz ochronę przed hałasem i
promieniowaniem – zadania monitorowane
Tabela 3. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom – zadania własne
Tabela 3A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę powierzchni ziemi i gospodarkę odpadami oraz przeciwdziałanie
poważnym awariom – zadania monitorowane
Tabela 4. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę przyrody, edukacje ekologiczną - zadania własne
Tabela 4A. Zestawienie działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych mających na celu
ochronę przyrody, edukacje ekologiczną – zadania monitorowane
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