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1 Wprowadzenie
1.1 Podstawa prawna opracowania
Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” organ
wykonawczy gminy zobowiązany jest do opracowania gminnego programu ochrony
środowiska w celu zrealizowania polityki ekologicznej państwa określonej w art. 14 niniejszej
ustawy.
W związku z powyższym w dniu 29 grudnia 2003 roku zawarto umowę pomiędzy
Gminą Lubliniec, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Lublińca, mgr Józefa Kazika a
firmą ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. w Częstochowie, reprezentowaną przez prezesa
zarządu – Bogdana Knopa na wykonanie programu ochrony środowiska dla gminy Lubliniec
na lata 2004-2010.
Zamówienie obejmowało wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Lubliniec z wyłączeniem Planu Gospodarki Odpadami.
Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec
uwzględniono następujące opracowania:
♦ „Prawo Ochrony Środowiska”, wyznaczające cele polityki ekologicznej państwa, z
którymi muszą współgrać cele programu ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim,
powiatowym i gminnym.
♦ Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 –2010,
która ustala cele do osiągnięcia (krótkookresowe do 2002 r. i średniookresowe do 2010 r.)
oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne, jak również precyzuje sposoby osiągania celów
polityki ekologicznej w formie pakietów zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.
♦ „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy
na lata 2007 -2010”, której głównym założeniem jest zachowanie równowagi pomiędzy
aspektem rozwoju kraju i celami ochrony środowiska poprzez:
- zmianę modeli produkcji i konsumpcji;
- zmniejszenie materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki;
- stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania;
- w dalszej kolejności oczyszczanie gazów odlotowych, ścieków, unieszkodliwianie
odpadów itp.
♦ „Wytyczne Sporządzania Programów Ochrony Środowiska Na Szczeblu
Regionalnym i Lokalnym”. Według tego dokumentu program ochrony środowiska na
szczeblu gminy powinien zawierać dwa podstawowe elementy:
- zadania własne gminy, czyli te finansowane w całości lub częściowo ze środków
gminnych;
- zadania koordynowane, czyli te finansowane ze środków przedsiębiorstw i ze środków
zewnętrznych (podlegających bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim lub
centralnym);
♦ „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz cele
długoterminowe do roku 2015”, wyznaczający cele dla całego województwa, które
należy uwzględnić przy precyzowaniu celów na szczeblu gminnym.
♦ „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2004-2015”,
który wyznacza szczegółowe wytyczne do sporządzenia programów gminnych.
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1.1.1

Obowiązujące przepisy prawne z zakresu ochrony środowiska (stan prawny na dzień 26
kwietnia 2003 r.)

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, Nr 62,
poz.627 z późn. zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska ,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001 r., Nr 100, poz. 1085 z
późniejszymi zmianami).
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001r , Nr 62, poz.628 z późn.
zmianami).
4. Ustawa z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2001r., Nr 99,
poz.1079 – tekst jednolity z późn. zmianami).
5. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
(Dz.U. 1996r., Nr 132, poz.622 z późn. zmianami).
6. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz.U. 2001r., Nr 63,
poz.639 z późn. zmianami).
7. Ustawa z dnia 11 maja 2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001r.,
Nr 63, poz.638 z późn. zmianami).
8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003r., Nr 80, poz.717 ).
9. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r - Prawo wodne. (Dz.U.2001r., Nr 115, poz.1229, z
późniejszymi zmianami).
10. Ustawa z dnia 28 września 1991 r - O lasach. (Dz.U.1991r . Nr 101, poz. 444 z
późniejszymi zmianami).
11. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz.U.1995r., Nr 147, poz. 713
z późniejszymi zmianami).
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994 r. Nr 27, poz.
96, z późniejszymi zmianami).
13. Ustawa z dnia 2 października 2003 r. o biokomponentach stosowanych w paliwach
ciekłych i biopaliwach ciekłych (Dz. U. 2003, Nr.199, poz. 1934).
14. Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę
ozonową (Dz. U. 2001, Nr 56, poz. 497).
15. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, Nr 72, poz. 747, z późniejszymi zmianami).
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji. (Dz.U. 2003, Nr 163, poz. 1584).
17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych
substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji (Dz. U. 2002r., Nr 87, poz. 796).
18. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych leśnictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 1998r.,
Nr 66, poz. 436).
19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie progowych
poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na
którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii terenu zagrożonego
hałasem. (Dz. U. 2002 r., Nr 8, poz. 81).
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20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 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 . 2002, Nr 212, poz.
1799).
21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2003, Nr 1, poz.12).
22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. 2003, Nr 110, poz. 1057).
23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. 2001, Nr 112, poz.1206).
24. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich
własne potrzeby (Dz. U. 2002, Nr 74, poz. 686).
25. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2001, Nr 152,
poz.1736).
26. Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 29 stycznia 2001r w sprawie zakresu
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. 2001, Nr 152, poz. 1737).
27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzajów
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. 2002, Nr 18, poz. 176, zm. Dz. U.
2003, Nr 192, poz. 1877 oraz Dz. U. 2004, Nr 25, poz. 221).
28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia,
przekazywanych właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich
prezentacji (Dz.U. Nr 59, poz. 529 z 2003 roku).
29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2002, Nr 203,
poz. 1718).
30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązku dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. 2002, Nr 129, poz. 1108).
31. Rozporządzenie ministra ochrony Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz., 2002, Nr 165, poz. 1359).

1.2 Cel i zakres opracowania
Głównym celem programu ochrony środowiska jest wyznaczenie konkretnych zadań
środowiskowych w zależności od specyfiki i potrzeb gminy, które pozwolą zachować
harmonię pomiędzy koniecznością gospodarczego rozwoju gminy i wymogami ochrony
środowiska. Cel ten jest również nadrzędnym celem Wojewódzkiego Programu Ochrony
Środowiska oraz Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, do którego programy gminne
powinny się odnosić. Zadania wyznaczone w ramach programu mają na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego, efektywne zarządzanie środowiskiem, racjonalne gospodarowanie
zasobami naturalnymi, jak również wyznaczenie warunków do wdrożenia zasad
obowiązujących w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej. Cele te zostaną osiągnięte przy
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ścisłej współpracy wszystkich mieszkańców gminy Lubliniec w zakresie gospodarki
komunalnej, polityki transportowej, rolnej, społecznej i oświatowej.
Gminny Program Ochrony Środowiska ma ponadto na celu:
♦ Wyznaczenie celów polityki ekologicznej na terenie gminy w podziale na cele
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe;
♦ Wyznaczenie priorytetów ekologicznych;
♦ Określenie harmonogramu realizacji zadań proekologicznych dla gminy wraz z nakładami
na realizacje tych zadań;
Wszystkie zaplanowane cele, priorytety, zadania i środki finansowe muszą zostać
określone dla każdego z obszarów ochrony środowiska, którymi zajmuje się gmina, a
mianowicie:
♦ Gospodarki odpadami
♦ Stosunków wodnych i jakości wód
♦ Jakości powietrza
♦ Ochrony gleb
♦ Ochrony przyrody, wraz z różnorodnością biologiczną i krajobrazową.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec powstał w oparciu o schemat
dokumentów: „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2007 -2010”, „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego
na lata 2004-2015” i składa się z następujących rozdziałów:
Rozdział 1. Wprowadzenie. Rozdział ten obejmuje podstawę prawną dokumentu, cel
opracowania i zastosowaną metodykę prac nad programem oraz ogólną charakterystykę
gminy Lubliniec.
Rozdział 2. Założenia wyjściowe programu. Rozdział ten obejmuje uwarunkowania
wynikające z bazowych dokumentów, do których odnosi się Program tj.: „Polityka
Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 -2010”,
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2004-2015” oraz
„Strategii rozwoju miasta Lubliniec na lata 2001-2015”.
Rozdział 3. Stan aktualny środowiska. Rozdział ten obejmuje opis aktualnego stanu
środowiska naturalnego na terenie Gminy Lubliniec w podziale na poszczególne składniki
środowiska w oparciu o opracowanie: „Stan środowiska w województwie śląskim w 2001
roku” i udostępnione materiały źródłowe.
Rozdział 4. Strategia rozwoju gminy w aspekcie ochrony środowiska. Rozdział ten
obejmuje opis proponowanej strategii rozwoju gminy w aspekcie ochrony środowiska z
określeniem celów długoterminowych do 2010 r, celów krótkoterminowych do roku 2006
wraz z koniecznymi do realizacji tych celów zadaniami na okres 2004-2006.
Rozdział 5. Wyznaczenie priorytetów ekologicznych. W rozdziale tym opisano główne
priorytety ekologiczne dla Gminy Lubliniec wraz z planem operacyjnym na lata 2004-2006,
który zawiera zadania środowiskowe wraz z terminem ich realizacji i sposobem ich
finansowania.
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Rozdział 6. Analiza finansowo-ekonomiczna gminy. W rozdziale zamieszczono analizę
finansowo-ekonomiczną gminy Lubliniec.
Rozdziała 7. Kontrola i monitoring Programu Ochrony Środowiska. Rozdział obejmuje
opis mierników realizacji przyjętej polityki ekologicznej, które umożliwią monitorowanie
stopnia osiągnięcia założonych celów.

1.3 Metodyka prac nad programem
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lubliniec podobnie jak program na szczeblu
wojewódzkim i powiatowym został opracowany na zasadzie otwartego planowania, czyli we
współpracy z przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, instytucji naukowo –
badawczych, pozarządowych organizacji ekologicznych oraz z zakładami produkcyjnymi
działającymi na terenie gminy.
Podczas przygotowania programu wykorzystano dokumenty udostępnione przez władze
gminne takie jak: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”,
„Waloryzacja przyrodnicza miasta Lublińca”, „Inwentaryzacja zieleni miejskiej”,
„Uproszczony plan urządzania lasu komunalnego”, wykaz ważniejszych zadań
inwestycyjnych, „Program modernizacji zaopatrzenia w wodę miasta Lublińca z
uwzględnieniem możliwości sprzedaży wody dla gmin sąsiednich”, „Ekspertyza
funkcjonowania i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Lublińcu”, „Wariantowa Koncepcja
Odwodnienia Dzielnicy Steblów w Lublińcu, wraz z Aneksem”, „Projekt planu zaopatrzenia
w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy Lubliniec” i inne.
W trakcie prac nad Programem w dniu 17 marca 2004 r. w Domu Kultury w Lublińcu
odbyło się spotkanie warsztatowe, którego głównym założeniem było przedstawienie stanu
środowiska w gminie Lubliniec w celu wyznaczenia podstawowych priorytetów
ekologicznych i celów środowiskowych w zależności od potrzeb i specyfiki gminy (w ramach
konsultacji społecznych). W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Lublińcu, przedstawiciele szkół z terenu gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej i radni
Rady Miejskiej w Lublińcu oraz przedstawiciele zakładów produkcyjnych działających na
terenie gminy. Pierwszą cześć spotkania stanowiła prezentacja stanu środowiska na terenie
gminy Lubliniec opracowana w oparciu o „Stan środowiska województwa śląskiego w 2001
roku”. Po prezentacji wywiązała się dyskusja dotycząca problemów środowiskowych
budzących niepokój wśród mieszkańców gminy. Druga cześć spotkania miała charakter
konsultacji społecznych, które rozpoczęto krótkim wykładem na temat korzyści jakie
wynikają z konieczności zapewnienia udziału (angażowania) społeczności lokalnej w procesie
tworzenia, realizacji i monitorowania efektów Programu Ochrony Środowiska. Właściwe
konsultacje społeczne odbyły się w formie dyskusji, w wyniku której zanotowano wszystkie
propozycje poprawy stanu środowiska zgłoszone przez uczestników. Ponadto każdy z
uczestników dyskusji mógł wypełnić ankietę dotyczącą Wizji Przyszłości Gminy Lubliniec.
Wizja przedstawiała misję i kierunkowy cel rozwoju z uwzględnieniem elementów
środowiskowych, społecznych, gospodarczych, infrastruktury, zarządzania itp. W dalszej
części spotkania uczestnicy zgłaszali w ramach tzw. „burzy mózgów” problemy ekologiczne
dostrzegane na terenie gminy wraz z wyjaśnieniem dlaczego zgłoszony problem budzi
niepokój mieszkańców. Propozycje uczestników w ramach ankietyzacji i konsultacji
społecznych zostały uwzględnione podczas wyznaczania głównych celów środowiskowych
dla Gminy Lubliniec (załącznik nr 1 zawiera propozycje społeczeństwa w zakresie
ochrony środowiska zgłoszone w ramach konsultacji społecznych na spotkaniu
9
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

warsztatowym). W końcowym etapie spotkania przeprowadzono krótką prezentację systemu
kontroli opłat REMAS (opis sytemu REMAS – załącznik nr 3).
Propozycje ankietowe, propozycje wskazane w ramach konsultacji społecznych oraz
problemy zasygnalizowane przez pracowników Urzędu Miejskiego w Lublińcu uwzględniono
w strategii ochrony środowiska (rozdział 4) i posłużyły one jako podstawa stworzenia
katalogu celów długoterminowych i krótkoterminowych, z których następnie wybrano
zadania do zrealizowania na najbliższe lata (rozdział 5.3 – Plan operacyjny na lata 20042006). Katalog celów długoterminowych i krótkoterminowych stanowi zadania ważne dla
gminy i jej mieszkańców, których realizacja często nie leży w kompetencji gminy. Dzielą się
one na zadania własne gminy (W), stanowiące przedsięwzięcia finansowane w całości lub
częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy oraz na zadania koordynowane (K), w
zakres których wchodzą zadania proekologiczne pozostałe, finansowane ze środków
przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych będących w dyspozycji organów i instytucji
szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.

1.4 Ogólna charakterystyka gminy Lubliniec
Miasto i gmina Lubliniec położone jest w północnej części województwa na Wyżynie
Śląskiej w środkowej części Garbu Woźnickiego w dorzeczu rzeki Mała Panew. Miasto
oddalone jest od stolicy województwa, Katowic o 56 km, na zachód od Częstochowy o 35 km
i 50 km od Opola. Lubliniec jest stolicą powiatu lublinieckiego i liczy 24 814 mieszkańców
(stan na luty 2004 rok) i zajmuje powierzchnię 89,59 km2.(Rysunek 1,3.)

Rysunek 1 Mapa administracyjna Powiatu Lublinieckiego1
1

http://www.zpp.pl
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Najliczniejszą grupę ludności w gminie Lubliniec stanowią mieszkańcy w wieku
produkcyjnym (63 %), a następnie przedprodukcyjnym (24,6%). Mieszkańcy w wieku
poprodukcyjnym stanowią najmniej liczną grupę (13,8%). Dane te w porównaniu z latami
wcześniejszymi uległy podwyższeniu co pozwala przypuszczać, że w latach następnych nadal
wzrośnie liczba ludności w gminie co wiąże się z dodatnim saldem migracji i wejściem
młodzieży w wiek produkcyjny.

Struktura ludności według wieku
14%

24%

Przedprodukcyjny
Produkcyjny
Poprodukcyjny
62%

Rysunek 2 Struktura ludności według wieku2

Lubliniec spełnia funkcję przemysłowo – usługową. Zatrudnia 10,9 tyś osób, w tym
około 3 000 dojeżdżających spoza terenu miasta do pracy oraz 1 300 młodzieży do szkół.
Jednocześnie 2 200 mieszkańców gminy dojeżdża do pracy na teren Częstochowy i Katowic.
Pod względem miejsc pracy czołową pozycję zajmuje przemysł lekki i elektrotechniczny.
W przemyśle i budownictwie zatrudnienie znalazło blisko 41,6% ogółu zatrudnionych, 24,7%
w usługach, a 32% w usługach nierynkowych. Cechą charakterystyczną struktury
zatrudnienia w Lublińcu jest duża ilość osób pracujących w usługach o charakterze
nierynkowym, ponieważ na terenie miasta zlokalizowano wiele instytucji świadczących
usługi dla całego powiatu oraz instytucji pomocy społecznej i służby zdrowia.3
Podstawowymi zakładami produkcyjnymi na terenie gminy są: Lentex S.A.,
Energoserwis S.A., Przedsiębiorstwo HOGER P.P.H, R.P.M. S.A i Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Handlowe HEF.

Zasoby mieszkaniowe
Zasoby mieszkaniowe miasta kształtują się na poziomie 7620 mieszkań, z czego A.S.A.
Lubliniec Sp. z o.o. zajmuje się administracją 583 mieszkań własnościowych, 705 mieszkań

2
3

Strategia rozwoju miasta Lubliniec na lata 2001-2015: Urząd Statystyczny Oddział Lubliniec, Lubliniec, 2000r
Strategia rozwoju miasta Lubliniec na lata 2001 –2015 (wersja elektroniczna)
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komunalnych i 49 lokali użytkowych, do Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
należy 775 a do Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzecha” 1 618 mieszkań.4
Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i podstawowe wskaźniki warunków
mieszkaniowych miasta Lubliniec zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe zamieszkane i podstawowe wskaźniki warunków mieszkaniowych miasta
Lubliniec5
Mieszkania
zamieszkane
Ogółem
w tys.

7,4

Izby
w
tys.

W tym
zam.
stale a
w tys.

7,3

Powierzchnia
użytkowa
mieszkań w
tys. m2

Ludność w
mieszkaniach
w tys.

Przeciętna liczba
Izb w 1
mieszkaniu

Osób w 1
mieszkaniu

Osób
na 1
izbę b

Przeciętna
powierzchnia
użytkowa w m2
1 mieszkania Na 1
osobę

W mieszkaniach zamieszkałych stale

28,6

531,3

23,5

3,9

3,24

0,83

73,3

22,5

Komunikacja
Przez centrum miasta przebiegają ciągi komunikacyjne w relacji:
Drogi krajowej nr 46 Częstochowa – Lubliniec – Opole;
Drogi krajowej nr DK11 Bytom – Lubliniec – Kluczbork – Poznań
Drogi nr 906 Lubliniec – Piasek – Koziegłowy;
pierwszorzędnej linii kolejowej Kielce -Lubliniec-Fosowskie;
pierwszorzędnej linii kolejowej Kalety -Lubliniec-Kluczbork;
pierwszorzędnej linii kolejowej Pyskowice-Lubliniec;
drogi powiatowe połączone z przyległymi jednostkami osadniczymi sąsiednich gmin.
Przez miasto przebiegają 2 pasma osadnicze o znaczeniu międzyregionalnym Opole Częstochowa-Kielce i Kluczbork-Tarnowskie Góry i pasmo regionalne z Woźnik przez
Koszęcin do Lublińca.
-

Na terenie miasta występują dwa ośrodki komunikacji publicznej zbiorowej,
zapewniające powiązania zewnętrzne i wewnętrzne: kolej i linie komunikacji PKS
(Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej). Linie kolejowe zapewniają
połączenie w kierunku Tarnowskich Gór – Katowic, Częstochowy, Kluczborka i Opola,
natomiast powiązania drogowe zapewniają autobusy PKS. Obsługa komunikacji zbiorowej
jest zadowalająca w zakresie powiązań miasta z przyległymi terenami gmin, powiatu oraz
ośrodkami zewnętrznymi.

4

Dane liczbowe - A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. , Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Strzecha”, Lubliniec 2001r.
5
Raport z wyników spisów powszechnych , Województwo Śląskie, Katowice 2003.
12
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

Rysunek 3 Miasto i gmina Lubliniec 6

Miasto Lubliniec pełni również funkcję rekreacyjno – wypoczynkową dla mieszkańców
Górnego Ośrodka Przemysłowego w oparciu o kompleksy leśne w rejonie Posmyk – Kokotek
oraz Las Komunalny w Lublińcu, które stwarzają duże możliwości dalszego rozwoju
turystyki również dla mieszkańców miasta i powiatu. Gmina Lubliniec charakteryzuje się
ciekawymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi co umożliwia atrakcyjne spędzanie
wolnego czasu na łonie natury. Szczególnym miejscem jest Park Miejski (Las Komunalny) w
Lublińcu gdzie organizuje się różnego rodzaju imprezy plenerowe czy festyny. Na terenie
parku znajduje się Kanał Grunwaldzki, który stanowi miejsce uprawniania sportów wodnych i
wędkarstwa. Można tutaj wypożyczyć kajaki lub rowery wodne. Na terenie miasta znajduje
się również sieć ścieżek rowerowych a nieopodal umiejscowiony jest kompleks rekreacyjny,
w skład którego wchodzą obiekty sportowe Klubu „Sparta” oraz basen miejski.
Kolejnym idealnym miejscem wypoczynku i rekreacji jest Kokotek, który stanowi
ośrodek sportów wodnych oraz bazę turystyczną i harcerską. Wokół stawu Posmyk istnieje
kilka ośrodków oferujących możliwości atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu. Przy hotelu
„Silesiana” oraz zlokalizowanych w pobliżu licznych domkach letniskowych można
skorzystać z boisk, kortów, sali gimnastycznej oraz wypożyczalni sprzętu sportowego.7

6
7

http://www.gornyslask.pl/
Strategia rozwoju miasta Lubliniec na lata 2001-2015 (wersja elektroniczna)
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2 Założenia wyjściowe programu ochrony środowiska
Założenia wyjściowe programu opierają się zarówno na uwarunkowaniach
wynikających z polityki ekologicznej państwa określonej w dokumentach: „Polityka
ekologiczna Państwa na lata 2003 –2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –
2010”, „Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010”, jak
również na uwarunkowaniach wynikających z „Programu Ochrony Środowiska dla
Województwa Śląskiego”, który wyznacza cele i zadania w zakresie zrównoważonego
rozwoju na szczeblu wojewódzkim oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu
Lublinieckiego”, który zawiera wytyczne do sporządzenia programów ochrony środowiska
dla poszczególnych gmin. Istotną dla Programu jest również „Strategia rozwoju miasta
Lubliniec na lata 2001-2015” , która wyznacza kierunki rozwoju gminy.

2.1 Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa
Program ochrony środowiska na szczeblu gminnym powinien odzwierciedlać
podstawowe zasady polityki ekologicznej państwa leżące u podstaw polityki ochrony
środowiska obowiązującej w Unii Europejskiej. Podstawowym celem polityki ekologicznej
państwa jest zasada zrównoważonego rozwoju, która polega na zachowaniu równowagi
pomiędzy aspektami gospodarczego i społecznego rozwoju kraju a wymogami ochrony
środowiska. Osiągnięcie wyżej postawionego celu uzależnione jest od zmiany modelu
produkcji i konsumpcji, zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i
energochłonności gospodarki, zastosowania najlepszych dostępnych technik i dobrych
praktyk gospodarowania. Aby cele polityki ekologicznej państwa mogły być realizowane
konieczne jest wprowadzenie do polityk sektorowych aspektów ekologicznych we wszystkich
dziedzinach gospodarowania, jak również do strategii i programów rozwoju na szczeblu
powiatowym i gminnym.
Opracowany na szczeblu gminnym program ochrony środowiska powinien oprócz
zasady zrównoważonego rozwoju odzwierciedlać zasady, które leżą u podstaw polityki
ekologicznej państwa i Unii Europejskiej. Do zasad tych należą:
• Zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego;
• Zasada przezorności nakazująca rozwiązywanie problemów natury ekologicznej w
przypadku zaistnienia takiego prawdopodobieństwa;
• Zasada uspołeczniania polityki ekologicznej nakazująca stworzenie warunków do
udziału obywateli w procesie kształtowania modelu zrównoważonego rozwoju;
• Zasada „zanieczyszczający płaci”, która nakłada bezwzględną odpowiedzialność,
również materialną, za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagrożeń dla
środowiska na ich sprawcę.
• Zasada prewencji zakładająca, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla
środowiska naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko.
• Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej podczas wyboru
planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony
środowiska.
Realizacja polityki ekologicznej państwa wiąże się przede wszystkim z respektowaniem
zasady zrównoważonego rozwoju oraz stosowaniem dobrych praktyk gospodarowania w
14
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strategiach i politykach sektorowych: w energetyce, przemyśle, transporcie, gospodarce
komunalnej, budownictwie, rolnictwie, leśnictwie i turystyce.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubliniec uwzględnia podstawowe założenia
polityki ekologicznej państwa zarówno w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i
racjonalnego użytkowania zasobów przyrody jaki i zrównoważonego wykorzystania
surowców, materiałów, wody i energii oraz poprawy jakości powietrza i bezpieczeństwa
ekologicznego. Poniżej zestawiono główne założenia polityki ekologicznej państwa i
odpowiadające im założenia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Lubliniec na lata
2004-2010.
1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania

zasobów przyrody
Polityka ekologiczna państwa
1.

2.

3.

Program Ochrony Środowiska dla
gminy Lubliniec na lata 2004-2010.

Wzrost lesistości w Polsce o 30% do 2020r., w
perspektywie o 33% do 2050r

1.1. Utrzymanie Lasu Komunalnego
1.2. Zwiększenie lesistości i ochrona istniejących
zasobów leśnych
1.3. Podejmowanie działań (wraz z sąsiednimi
gminami), zmierzających do skutecznej ochrony
leśnej strefy buforowej GOP-u (projekty częściowo
finansowane ze środków unijnych)
Ochrona terenów wodno-błotnych
2.1 Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów
zbiorników wodnych oraz zespołów torfowiskowych
i boru bagiennego – jako rzadkich i zagrożonych
środowisk o dużej cenności przyrodniczej.
2.2 Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów
rzecznych, zwłaszcza Lublinicy, Leśnicy, Potoku
Droniowickiego oraz Małej Panwi wraz z terenami
towarzyszącymi ciekom wodnym i zalewowymi,
jako wodnych korytarzy ekologicznych.
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 3.1. Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów
utrzymanie lub przywrócenie do właściwego stanu
zbiorników wodnych oraz zespołów torfowiskowych
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz
i boru bagiennego – jako rzadkich i zagrożonych
zwiększenie powierzchni obszarów chronionych do
środowisk o dużej cenności przyrodniczej.
poziomu 1/3 terytorium Polski
3.2. Zachowanie mozaikowej struktury agrocenoz, a w
przypadku kumulacji gruntów, pozostawianie
zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz
fragmentów miedz, jako ostoi wielu gatunków
zwierząt.
3.3. Zwiększenie areału oraz bioróżnorodności zieleni
miejskiej, poprzez tworzenie, a także poszerzanie już
istniejących: parków, zieleńców oraz zieleni
osiedlowej i przyulicznej w mieście.
3.4. Rozwijanie monitoringu i biomonitoringu
ekosystemów objętych ochroną.
3.5. Ograniczenie lub zakaz zabudowy dolin rzecznych –
zwłaszcza Małej Panwi
3.6. Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów
rzecznych, zwłaszcza Lublinicy, Leśnicy, Potoku
Droniowickiego oraz Małej Panwi wraz z terenami
towarzyszącymi ciekom wodnym i zalewowymi,
jako wodnych korytarzy ekologicznych.
3.7. Monitorowanie stanu populacji rzadkich i ginących
gatunków, a zwłaszcza orła bielika (Haliaeetus
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4.

Poprawa czystości wód powierzchniowych:
płynących, stojących i morskich

5.

Ochrona zasobów gleb użytkowanych przyrodniczo
przed ich wyłączeniem z tego użytkowania, ochrona
gleb przed erozją, dewastacją fizyczną i
zanieczyszczeniem chemicznym;
- Rekultywacja gleb zdegradowanych
- Utrzymanie lub przywrócenie na terenach
rolniczych jakości gleb odpowiedniej do
zdrowej produkcji roślinnej.
Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych

6.

albicilla) – dla którego ponadto należy ustalić
granicę miejsca i regularnego przebywania oraz
termin ochrony tych miejsc
3.8. Utrzymanie istniejących pomników przyrody oraz
dokonanie ich ponownego opisu.
3.9. Objęcie różnymi formami ochrony najcenniejszych
przyrodniczo obszarów gminy a zwłaszcza Łąk
Dziubowych, Czarnego Lasu, okolic Kokotka I,
Uroczyska Loski, okolic Stawu Piegża, Posmyk i
Kokotek II, ekosystemów doliny rzeki Leśnicy i
Małej Panwi.
3.10. Inspirowanie i wspomaganie badań naukowych, w
celu pełniejszego poznania bioróżnorodności
obszaru gminy, zwłaszcza na terenach
najcenniejszych przyrodniczo.
4.1 Prowadzenie działań mających na celu
wyeliminowanie istniejących źródeł zagrożeń
(odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych)
4.2 Wspieranie działań mających na celu ograniczenie
ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód z
działalności rolniczej
4.3 Ograniczenie lub zakaz zabudowy dolin rzecznych –
zwłaszcza Małej Panwi.
4.4 Budowa, rozbudowa i optymalizacja infrastruktury
(kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczalni
ścieków).
5.1 Ochrona wartościowych gleby klasy III i częściowo
klasy IV.
5.2 Przeznaczenie terenów rolnych o wysokiej bonitacji
przylegających do zabudowy w płn. części miasta
pod poszerzenie bazy ogródków działkowych.
5.3 Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb
poprzez ich właściwe użytkowanie.
6.1. Ograniczenie wykorzystania dla potrzeb
przemysłowych wód podziemnych dobrej jakości.
6.2. Wprowadzenie skutecznego monitoringu
wykorzystania sieci wodociągowej.
6.3. Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych
zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych

2. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i
energii.
Polityka ekologiczna państwa

Program Ochrony Środowiska dla
gminy Lubliniec na lata 2004-2010

1.

Racjonalizacja zużycia wody poprzez ograniczenia
zużycia wody z ujęć podziemnych.

1.1. Ograniczenie
wykorzystania dla potrzeb
przemysłowych wód podziemnych dobrej jakości
1.2. Wprowadzenie
skutecznego
monitoringu
wykorzystania sieci wodociągowej.
1.3. Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych
zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych .

2.

Wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności 2.1 Wprowadzenie
skutecznego
produkcji w formie obowiązku rejestracji zużycia
wykorzystania sieci wodociągowej.

monitoringu
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3.

4.

5.

wody do celów przemysłowych i rolniczych w
przeliczeniu na jednostkę produkcji.
Zmniejszenie materiałochłonności gospodarki
poprzez wprowadzenie technologii
niskoodpadowych oraz recykling tj. ponowne użycie
niektórych części mechanizmów i maszyn .
Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed
powodzią

2.2 Ograniczenie
wykorzystania dla potrzeb
przemysłowych wód podziemnych dobrej jakości
Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie
przedstawiona w planie gospodarki odpadami.

4.1 Wykonanie zbiorników małej retencji w rejonach ul.
ul. Witosa, ul. Cegielnianej i ul. Lipska Góra.
4.2 Modernizacja sieci odwadniającej w dzielnicy
Steblów.
Zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez 5.1. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł
stosowanie energooszczędnych technologii.
energii
5.2. Wprowadzenie energooszczędnych i
niskoemisyjnych systemów grzewczych.
5.3. Wdrożenie przedsięwzięć modernizacyjnych
systemów energetycznych tj.: ciepłowniczych,
elektroenergetycznych i gazowniczych.
5.4. Modernizacja źródła ciepła w Przedsiębiorstwie
Energetycznym Systemy Ciepłownicze S.A
Lubliniec – wprowadzenie kogeneracji

3. Poprawa jakości powietrza i bezpieczeństwa ekologicznego.
Polityka ekologiczna państwa

Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Lubliniec na lata 2004 –2010

I. JAKOŚĆ WÓD
1.

2.

Osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód pod 1.1 Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w celu
względem jakościowym i ilościowym poprzez
uzyskania wymaganej redukcji zanieczyszczeń i
modernizację, rozbudowę, budowę oczyszczalni
dostosowania do przepisów unijnych, rozwiązanie
ścieków.
gospodarki osadowej.
1.2 Budowa oczyszczalni ścieków w przysiółku Kokotek
1.3. Wspieranie budowy oczyszczalni przyzagrodowych
w miejscach, gdzie jest niemożliwa lub nieopłacalna
budowa zbiorczych oczyszczalni ścieków.
Ograniczenie zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: 2.1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.
miejskich, wiejskich, przemysłowych
2.2. Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej
2.3. Sukcesywna budowa i modernizacja kanalizacji
deszczowej na terenie gminy
2.4. Prowadzenie
działań
mających
na
celu
wyeliminowanie istniejących źródeł zagrożeń
(odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych)
2.5. Wspieranie działań mających na celu ograniczenie
ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód z
działalności rolniczej
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II. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU
1.

Zmniejszenie skali narażenia mieszkańców na
nadmierny, ponadnormatywny poziom hałasu w
szczególności komunikacyjnego

2.

Sporządzenie map akustycznych

3.

Wprowadzenie do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zapisów
poświęconych ochronie przed hałasem.

1.1. Wyprowadzenie transportu tranzytowego poza teren
miasta.
1.2. Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów
akustycznych oraz pasów zieleni wzdłuż
uciążliwych odcinków dróg .
1.3. Monitorowanie poziomu hałasu w jednostkach
gospodarczych
1.4. Budowa II i III etapu przebiegu ul. Śródmiejskiej w
Lublińcu, w celu zmniejszenia natężenia ruchu
samochodowego w centrum starego miasta.
1.5. Budowa systemu tras rowerowych w mieście
Zadanie starosty
3.1. Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć
uciążliwych dla środowiska.

III. ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA
1.

Poprawa stanu powietrza atmosferycznego oraz
uzyskanie norm emisji, wymaganych przez przepisy
Unii Europejskiej.

2.

Opracowanie jednolitego systemu zbierania,
opracowywania i gromadzenia informacji o
zanieczyszczeniach powietrza w układzie
administracyjnym.

1.
2.

3.

4.

1.1. Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł
energii
1.2. Wprowadzenie energooszczędnych i
niskoemisyjnych systemów grzewczych.
1.3. Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.
1.4. Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych
technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń
do powietrza.
1.5. Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń
powstających w procesie spalania paliw i z innych
procesów.
2.1. Wdrożenie systemu REMAS uwzględniającego
stworzenie systemu SOZAT – REMA - GMINA

IV. GOSPODARKA ODPADAMI
Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii
Pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych
zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia o odpadach zostanie przedstawiona w planie gospodarki odpadami
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling)
odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią
politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze
środowiska.
Stworzenie podstaw dla nowoczesnego
gospodarowania odpadami komunalnymi
zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich
masę unieszkodliwianą przez składowanie co
najmniej o 30 % do 2006 r. i o 75 % do 2010 r. (w
stosunku do roku 2000).
Zbudowanie – w perspektywie 2010 r. - krajowego
systemu unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.
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Polityka ekologiczna państwa precyzuje najważniejsze limity krajowe związane z
racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska. Polityka
ekologiczna państwa nie precyzuje limitów regionalnych, ze względu na brak dostatecznych
podstaw planistycznych. Cytowane poniżej limity należy traktować jako wielkości
orientacyjne, przeznaczone do porównań międzyregionalnych, do porównań tempa realizacji
celów polityki ekologicznej poszczególnych powiatów z tempem realizacji tej polityki na
szczeblu państwa.
Zestawienie limitów krajowych w zakresie poprawy stanu środowiska

Polityka ekologiczna państwa
(limity krajowe)

Program Ochrony Środowiska dla
Gminy Lubliniec
na lata 2004 -2010

Do 2010 r. działania mające na celu racjonalne 1.
wykorzystanie wody powinny przynieść w skali kraju
zmniejszenie jednostkowego zużycia wody do celów 2.
przemysłowych, w stosunku do 1990 roku – o 50 %,
surowców ze źródeł pierwotnych o 40 %.
3.
Pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z 1.
miast i zakładów przemysłowych.
2.

3.

Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych 1.
do wód powierzchniowych, w stosunku do 1990 r. , z 2.
przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (z miast i
osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego
o 30 %.
3.

4.

5.
Do końca 2005 roku wycofać z użytkowania etylinę i 1.
przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej
Ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 1.
%, tlenków azotu o 31 %, niemetanowych lotnych
związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w 2.
stosunku do 1990 roku.
3.
4.
5.
6.

Ograniczenie wykorzystania dla potrzeb
przemysłowych wód podziemnych dobrej jakości.
Wprowadzenie skutecznego monitoringu
wykorzystania sieci wodociągowej.
Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych
zgodnie z zapisami pozwoleń wodno - prawnych .
Wspieranie działań mających na celu ograniczenie
ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód z
działalności rolniczej
Prowadzenie działań mających na celu
wyeliminowanie istniejących źródeł zagrożeń
(odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych)
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w celu
uzyskania wymaganej redukcji zanieczyszczeń i
dostosowania do przepisów unijnych, rozwiązanie
gospodarki osadowej.
Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej
Wspieranie działań mających na celu ograniczenie
ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód z
działalności rolniczej
Prowadzenie działań mających na celu
wyeliminowanie istniejących źródeł zagrożeń
(odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód
powierzchniowych)
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w celu
uzyskania wymaganej redukcji zanieczyszczeń i
dostosowania do przepisów unijnych, rozwiązanie
gospodarki osadowej.
Budowa oczyszczalni ścieków w przysiółku Kokotek
Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.
Wyprowadzenie transportu tranzytowego poza teren
Miasta
Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł
energii
Wprowadzenie energooszczędnych i
niskoemisyjnych systemów grzewczych.
Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.
Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych
technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń
do powietrza.
Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń
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powstających w procesie spalania paliw i z innych
procesów.
7. Wdrożenie przedsięwzięć modernizacyjnych
systemów energetycznych tj.: ciepłowniczych,
elektroenergetycznych i gazowniczych
8. Modernizacja źródła ciepła w Przedsiębiorstwie
Energetycznym Systemy Ciepłownicze S.A.
Lubliniec – wprowadzenie kogeneracji
Dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie
ponownie
wykorzystywanych
w
procesach przedstawiona w planie gospodarki odpadami
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu
ze stanem z 1990 roku.
Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 %
papieru i szkła z odpadów komunalnych

2.2 Uwarunkowania wynikające z programu ochrony środowiska dla
województwa śląskiego
Program ochrony środowiska dla gminy Lubliniec powstał w oparciu i w ścisłym
związku z głównymi założeniami programu ochrony środowiska dla województwa śląskiego,
jako dokumentu wyższego szczebla, który jednocześnie odzwierciedla zapisy polityki
ekologicznej państwa.
Myślą przewodnią oraz nadrzędnym celem programu ochrony środowiska dla
województwa śląskiego zgodnym z zasadą zrównoważonego rozwoju jest:

„Rozwój województwa, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny i
społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska”8
Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego precyzuje cele
długoterminowe dla głównych sektorów gospodarczych województwa, które należy
uwzględnić przy precyzowaniu celów na szczeblu gminnym. Cele te muszą być odpowiednio
zmodyfikowane w zależności od specyfiki gminy.
Polityka Ekologiczna Państwa zakłada ścisłą integrację polityki ekologicznej z
politykami sektorowymi w innych dziedzinach, co ściśle wiąże się z zasadą zrównoważonego
rozwoju. Zasady ochrony środowiska powinny zostać uwzględnione w politykach,
programach i strategiach działań w takich sferach gospodarki jak energetyka, rolnictwo,
przemysł, transport, gospodarka komunalna, budownictwo i leśnictwo. Dla poszczególnych
dziedzin rozwoju województwa sformułowano cele główne zintegrowane z celami
środowiskowymi w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
Wybrane cele długoterminowe w zagadnieniach sektorowych Województwa Śląskiego
z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska:

System transportowy:
Cel ogólny: Poprawa dostępności transportowej województwa poprzez optymalizację
wykorzystania istniejącej infrastruktury, jak również poprzez modernizację i rozbudowę
urządzeń i tras komunikacyjnych oraz poprawę zarządzania systemem.
8

Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do roku 2004 oraz cele długoterminowe do roku 2015
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Cel środowiskowy: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu.

Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich
Cel ogólny: Dostosowanie struktur obszarów wiejskich do wymogów UE z
uwzględnieniem regionalnego charakteru produkcji rolniczej.
Cel środowiskowy: Minimalizacja wpływu gospodarki rolnej na środowisko i rozwój
infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich poprzez wprowadzenie zasady dobrej
praktyki rolnej, stosowanie naturalnych metod produkcji (rolnictwo ekologiczne).

Turystyka i rekreacja
Cel ogólny: Podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez wykorzystanie jego
atutów przyrodniczych i kulturowych przy pełnej ich ochronie i rozwój komfortowego
zaplecza turystycznego i rekreacyjnego zgodnie z wymogami ochrony środowiska.
Cel środowiskowy: Wspieranie turystyki przyjaznej środowisku, turystyki pieszej i
rowerowej; wzrost znaczenia agroturystyki.

Rozwój terenów miejskich:
Cel ogólny: Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, poprawa estetyki obszarów
zurbanizowanych poprzez przebudowę starych zdegradowanych dzielnic i rewitalizację
terenów poprzemysłowych.
Cel środowiskowy: zachowanie zasad zrównoważonego rozwoju miast, między innymi
rozwój gospodarki komunalnej i usług o podwyższonym standardzie, jak również ochrona
walorów przyrodniczo – krajobrazowych.

2.3 Uwarunkowania wynikające z programu ochrony środowiska dla
powiatu lublinieckiego
W Programie Ochrony Środowiska Powiatu Lublinieckiego na lata 2004-2015
określono wytyczne do sporządzenia programu ochrony środowiska w gminach powiatu, min.
również gminy Lubliniec. Wytyczne do sporządzenia programu ochrony środowiska dla
gminy Lubliniec zostały skonsultowane z Urzędem Miejskim w Lublińcu. Wytyczne te
znajdują się w poniższej tabeli.
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Tabela 2. Wytyczne do sporządzenia programu ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec zdefiniowane w
programie ochrony środowiska dla powiatu lublinieckiego.

Gmina: Lubliniec
Zagadnienie

Główne działania

Cel długoterminowy do 2015 r - Monitoring opłat za korzystanie ze środowiska
Wdrażanie systemu - Wdrożenie oprogramowania zapewniającego szybki dostęp do publicznie
dostępnych rejestrów decyzji i pozwoleń.
REMAS
- Zbudowanie systemu wymiany informacji na linii Urząd Marszałkowski –
powiat – gmina.
- Aktualizacja bazy danych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
- Wdrożenie systemu monitorowania założonych do realizacji celów i zadań
uszczegółowionych w Programie Ochrony Środowiska.

Cel długoterminowy do 2015 r - Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz wzrost
świadomości społeczeństwa w tematyce ochrony środowiska
Wdrożenie systemu - Szkolenie nauczycieli szkół wszystkich szczebli w zakresie metodyki i
realizacji edukacji ekologicznej;
informowania
Organizowanie szkoleń dla pracowników administracji samorządowej,
społeczeństwa w
przedsiębiorstw;
zakresie tematyki
Organizowanie kampanii edukacyjnej dla społeczeństwa (broszury
ochrony środowiska
informacyjne, ulotki, sympozja, prelekcje);
-

Pilotowanie programów informujących rolników o zasadach prowadzenia
rolnictwa ekologicznego
i gospodarstw agroturystycznych;
Wspieranie rozwoju edukacji ekologicznej poprzez popularyzowanie
konkursów o tematyce ekologicznej;

Cel długoterminowy do 2015 r - Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ich
ochrona oraz ochrona wód podziemnych
-

Poprawa jakości wód
powierzchniowych -

-

Ochrona ujęć wody
pitnej

-

Racjonalizacja
wykorzystania wód
podziemnych

-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w
przysiółku Kokotek.
Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o wykonane kolektory
główne.
Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.
Budowa osadników na wlotach do odbiorników.
Utrzymanie rowów melioracyjnych odprowadzających wody deszczowe.
Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków.
Utrzymanie oczyszczalni zakładowych.
Wspieranie działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód w wyniku działalności rolniczej.
Przestrzeganie ograniczeń przy użytkowaniu terenów
w obrębie utworzonych stref ochronnych ujęć wody.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej i nawozowej w celu ochrony GZWP
znajdującego się w okolicach Kokotka.
Wykonanie studium dla zaktualizowania strefy ochrony pośredniej dla ujęcia
wody w Kokotku.
Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku granic miasta i spięcie ich z
sieciami wiejskimi na pograniczu z Jawornicą, Lubeckiem i Lisowicami dla
zabezpieczenia ciągłości dostaw wody i sprzedaży nadwyżek.
Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych dobrej jakości dla potrzeb
przemysłowych.
Wprowadzenie skutecznego monitoringu sieci wodociągowej pod względem
wykorzystania.
Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z ustalonymi
zasobami dyspozycyjnymi .
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-

Kompleksowa modernizacja instalacji pompowych na ujęciach wody
"Piaskowa", "Kokotek".
- Modernizacja ciągu technologicznego stacji uzdatniania wody na ujęciu w
Kokotku.
- Prowadzenie systematycznej konserwacji urządzeń melioracji wodnych
podstawowych i szczegółowych.
Wdrażanie
Egzekwowanie
prowadzenia właściwego zarządzania gospodarką wodną na
programów ochrony
zbiornikach w okresie zagrożenia powodziowego.
przeciwpowodziowej i
- Nie dopuszczanie do wyznaczania nowych terenów pod zabudowę w sferach
przeciwdziałania
bezpośredniego zagrożenia powodziowego.
suszy
- Wprowadzenie obwałowań na terenach narażonych na podtapianie oraz
zmiana sposobu zasilania stawów doprowadzalnikiem z Leśnicy.
- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
podkładach sytuacyjno-wysokościowych w celu dokładnego określenia
granicy strefy zalewowej.
- Wykonanie zbiorników małej retencji oraz kanałów melioracyjnych w
rejonach ul. Ks. Szramka i ul. Witosa oraz w rejonie ul. Cegielnianej i ul.
Kochcickiej.
- Wykonanie kanałów melioracyjnych w rejonie ul Kochanowskiego.
- Wykonanie zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Lipska Góra.
Cel długoterminowy do 2015 r - Poprawienie jakości powietrza atmosferycznego
- Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii.
Ograniczenie niskiej - Wprowadzenie systemów grzewczych energooszczędnych i niskoemisyjnych.
- Wyprowadzenie transportu tranzytowego poza teren Miasta Lublińca poprzez
emisji z procesów
budowę obwodnicy płn. w ciągu DK 46 w Częstochowa - Opole oraz budowa
spalania paliw i emisji
przedłużenia ul. Klonowej do obwodnicy
komunikacyjnej
- Termomodernizacja budynków.
- Rozbudowa sieci gazowej.
- Tworzenie systemu tras rowerowych.
- Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.
- Opracowanie i wdrożenie systemów wspomagania ograniczenia i likwidacji
źródeł niskiej emisji w budynkach ogrzewanych węglem.
- Budowa II i III etapu przebiegu ul. Śródmiejskiej w Lublińcu, w celu
ulepszenia i zmniejszenia transportu w mieście.
- Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii
ograniczających emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Zmniejszenie emisji
Instalowanie
urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstających w procesie
zanieczyszczeń do
spalania
paliw.
powietrza
- Modernizacja przestarzałych systemów ciepłowniczych powodujących duże
atmosferycznego z
zużycie surowców energetycznych.
zakładów
- Wdrożenie przedsięwzięć modernizacyjnych systemów energetycznych tj.:
przemysłowych i
ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowniczych.
- Organizacja systemów monitorowania stanu zaopatrzenia miasta Lublińca w
ciepłowniczych
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Cel długoterminowy do 2015 r – Zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych i
krajobrazowych
-

Ochrona i
zrównoważony rozwój
zasobów przyrody i jej składników
-

Ochrona ekologicznego systemu obszarów dolin rzeki Lublinicy i jej
dopływów, Leśnicy i Małej Panwi oraz zwartych kompleksów leśnych w
południowej części miasta.
Utrzymanie istniejących pomników przyrody objętych ochroną.
Utrzymanie obszaru leśnego i jego prawna ochrona przez zbyt intensywną
rozbudową funkcji rekreacyjnych.
Utrzymanie obrębów hodowlanych na stawach w Zagłówku, Podlesiu.
Objęcie ochroną prawną Stawu Piegża jako użytek ekologiczny.
Ograniczenie gospodarki rybackiej na Stawie Posmyk, na rzecz rekreacji i
sportów wodnych, wędkarstwa z zakazem uprawiania sportów motorowych.
Zachowanie unikalnych walorów krajobrazowych i przyrodniczych (doliny
rzeczne, górka Kochcicka i Lubecka).
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Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych oraz lasów uszkodzonych w
skutek oddziaływania emisji przemysłowej.
Zachowanie naturalnego zróżnicowania występujących ekosystemów
łąkowych, śródpolnych, wodnych, bagiennych i leśnych.
Rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych oraz organizowanie
ruchu turystycznego.
Wprowadzenie organizacyjnych i ekonomicznych mechanizmów
umożliwiających efektywną realizację programu zalesiania.
Realizacja „Programu zwiększania lesistości kraju”.

Cel długoterminowy do 2015 r - Racjonalne gospodarowanie komponentami litosfery przy
minimalizacji antropogenicznych przeobrażeń i degradacji oraz zachowaniu wartości
przyrodniczych
-

Ochrona urządzeń melioracyjnych – rowów i drenażu, na terenach
przeznaczonych do zabudowy, stosowanie obejść, opasek i połączeń z
kanalizacją deszczową.
Przeprowadzanie rekultywacji na terenach poeksploatacyjnych oraz
niekorzystnie przekształconych poprzez przywrócenie gruntom wartości
użytkowych lub przyrodniczych.
- Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych poprzez właściwe ich
wykorzystanie w kierunku rolnym przy uwzględnieniu klas bonitacji.
- Popularyzacja utrzymywania torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych
zbiorników wodnych.
- Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb przed erozją poprzez ich
właściwe użytkowanie.
- Przedsięwzięcie działań prowadzących do kompleksowego wykorzystania
eksploatowanych złóż w tym kopalin towarzyszących.
Cel długoterminowy do 2015 r – Minimalizacja wpływu hałasu na środowisko

Ochrona
powierzchni ziemi i
zasobów
surowcowych

Podejmowanie
działań w celu
eliminacji
uciążliwego hałasu

-

-

Wyprowadzenie transportu tranzytowego poza tereny miast.
Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie wzdłuż dróg uciążliwych ekranów
przeciwakustycznych oraz pasów zieleni.
Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć
uciążliwych dla środowiska.
Monitorowanie poziomu hałasu w jednostkach gospodarczych.

Cel długoterminowy do 2015 r - Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, w tym
zwiększenie ich odzysku oraz unieszkodliwianie pozostałych
-

Wdrożenie programu
kompleksowej
gospodarki
odpadami

Rozwiązanie kwestii gospodarki odpadami dla poszczególnych gmin powiatu
zostanie szczegółowo omówione w Planie Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Lublinieckiego.
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2.4 Uwarunkowania wynikające ze strategii rozwoju miasta Lubliniec na
lata 2001 – 2015.
Wizja przyszłości Gminy Lubliniec wiąże się z rozbudową bazy turystycznorekreacyjnej, stworzeniem odpowiedniego profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego i
wyższego oraz rozwojem przedsiębiorczości i firm świadczących usługi i produkcję na rzecz
mieszkańców oraz podmiotów z terenu Polski czy zagranicy.
Misją miasta Lubliniec jest hasło:

„Lubi się tu żyć, lubi się tu bywać”
W zakresie ochrony środowiska Miasto Lubliniec przewiduje zrealizować następujące cele:
Cel 1.
Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi. Przedsięwzięcia do realizacji:
• budowa nowoczesnego składowiska stałych odpadów komunalnych,
• uporządkowanie systemu segregacji odpadów.
Cel 2.
Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej, wodociągowej. Przedsięwzięcia do
realizacji:
• rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta,
• dostosowanie możliwości oczyszczalni do przyjęcia napływającej ilości
ścieków,
• rozwiązanie gospodarki płynnymi odpadami na Kokotku,
• rozdział wód opadowych i ścieków sanitarnych,
• wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
• dalsza rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej.
Cel 3.
Zintegrowana i proekologiczna gospodarka energetyczna. Przedsięwzięcia do
realizacji:
• wspieranie działań ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
• wspieranie działań z zakresu termoizolacji obiektów,
• optymalne wykorzystanie potencjału miejskiej kotłowni,
• stosowanie ekologicznych nośników energii,
• modernizacja sieci energetycznej,
• rozbudowa sieci gazowniczej.
Cel 4.
Uporządkowanie gospodarki terenami oraz wydzielenie terenów chronionych.
Przedsięwzięcia do realizacji:
• zagospodarowanie terenów przy obwodnicy,
• uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w Kokotku,
• ochrona terenów o walorach przyrodniczych,
• pozyskiwanie terenów przeznaczonych na cele publiczne.
Cel 5.
Budowa obwodnicy Lublińca. Przedsięwzięcia do realizacji:
• połączenie dróg miejskich z projektowanymi zjazdami z obwodnicy,
• budowa obwodnicy północnej.
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Cel 6.
Usprawnienie miejskiego układu komunikacyjnego. Przedsięwzięcia do realizacji:
• budowa etapami „obwodnicy śródmiejskiej”,
• poprawa organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
• zwiększenie dostępności do obiektów handlowych i usługowych przez
rozbudowę sieci parkingów, w tym wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
• zmniejszenie intensywności ruchu w Śródmieściu.
Cel 7.
Poprawa bezpieczeństwa i stanu dróg miejskich. Przedsięwzięcia do realizacji:
• utwardzenie dróg gruntowych na terenie miasta,
• modernizacja i przebudowa głównych skrzyżowań,
• modernizacja nawierzchni placów, ulic i chodników,
• zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.
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3 Stan środowiska na terenie gminy Lubliniec
Stan środowiska na terenie gminy Lubliniec został określony na podstawie dokumentu:
„Stan Środowiska w województwie śląskim w 2001 roku”9, który zawiera informacje o
jakości środowiska na terenie województwa śląskiego przygotowane w oparciu o wyniki
badań i kontroli przeprowadzone w 2001 roku. W ocenie stanu środowiska uwzględniono
standardy jakości obowiązujące w 2001 roku (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30
lipca 2001r. Wprowadzanie do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów
technologicznych i operacji technicznych Dz. U. 2001r., Nr 87, poz. 957) i przepisy w
dziedzinie ochrony środowiska obowiązujące w Unii Europejskiej.

3.1 Powietrze atmosferyczne
Jakość powietrza atmosferycznego na terenie gminy Lubliniec zgodnie z dokumentem
„Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku” (zwany dalej Raportem) została
określona w odniesieniu do obowiązujących w 2001 roku poziomów zawartych w
rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28
kwietnia 1998 roku w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji
zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 335). Dane dotyczące stanu środowiska
powstały w oparciu o sprawozdawczość krajową i międzynarodową. Należy jednocześnie
nadmienić, że wyżej cytowany Raport nie precyzuje oceny stanu środowiska dla
poszczególnych gmin, ograniczając się do podziału na powiaty grodzkie i powiaty ziemskie.
W przypadku gminy Lubliniec większość informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza
pochodzi z miasta Lublińca, gdzie zlokalizowano stacje pomiarowe.
Emisja zanieczyszczeń powietrza określona została w oparciu o coroczną
sprawozdawczość na formularzach OS-1 „Sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza
oraz stanie urządzeń oczyszczających”. Raport określa emisje zanieczyszczeń pyłowych i
gazowych dla całego powiatu lublinieckiego w 2001r. na następujących poziomach:

• 0,27 tys. Mg zanieczyszczenia pyłowe;
• 45,9 tys. Mg zanieczyszczenia gazowe ogółem;
• 0,8 tys. Mg gazowe bez dwutlenku węgla.
Powyższe wartości na tle województwa śląskiego są na stosunkowo niskim poziomie.
Dla porównania w powiecie rybnickim emisja zanieczyszczeń pyłowych wynosiła 1,78 tys.
Mg, w powiecie będzińskim zanotowano najwyższą wartość zanieczyszczeń gazowych
ogółem w wysokości 3813,6 tys. Mg, natomiast w powiecie pszczyńskim zanotowano
najwyższą wartość zanieczyszczeń gazowych bez dwutlenku węgla w wysokości 83,5 tys.
Mg.
Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska (WIOŚ), Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Przedsiębiorstwo Państwowe
(OBiKŚ) oraz instytuty naukowo – badawcze wartości stężeń podstawowych zanieczyszczeń
powietrza w Lublińcu znajdują się na następujących poziomach:

• średnioroczne stężenie dwutlenku azotu w 2001 roku – od 20 do 30 µg/m3
(stanowisko pomiarowe manualne).
9

Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Katowicach, Katowice 2002
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• średnioroczne stężenie dwutlenku siarki w 2001 roku – do 20 µg/m3
(stanowisko pomiarowe manualne);
• średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego w 2001 roku – od 30 do
40 µg/m3 (stanowisko pomiarowe manualne metodą reflektometryczną);
Poniżej w tabeli zestawiono obowiązujące w 2001 roku standardy jakości powietrza (z
załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji
zanieczyszczających w powietrzu – Dz. U. Nr 55, poz. 355).
Tabela 3. Dopuszczalne wartości stężeń substancji zanieczyszczających obowiązujące w 2001 roku.

Zanieczyszczenie

Stężenie
[µg/ m3]
30 min.
500
500
350

Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Pył zawieszony ogółem

Stężenie
[µg/ m3]
24 godzinne
150
150
150

Stężenie średnioroczne
[µg/ m3]
40
40
75

Z powyższego wynika, że żadne ze średniorocznych stężeń (stężenie dwutlenku siarki,
stężenia pyłu zawieszonego, stężenie dwutlenku azotu) nie przekroczyło wartości
dopuszczalnej.
Stan sanitarny powietrza
Stan sanitarny powietrza w ramach sieci nadzoru ogólnego monitoringu określiła
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach. Zgodnie z wynikami
pomiarów stężenie roczne pyłu zawieszonego PM 10 oznaczanego metodą reflektometryczną
w Lublińcu w 2001 roku wynosiło ok. 39 µg/m3 i nie zanotowano przekroczenia
dopuszczalnego stężenia, które wynosi 50 µg/m3 (w załączniku do Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji - Dz. U. 2002r.,
Nr 87, poz. 796). Wartość minimalna stężenia pyłu zawieszonego PM10 oznaczanego metodą
reflektometryczną wynosiło 6 µg/m3. W przypadku dwutlenku siarki stężenie roczne w
Lublińcu wynosiło 5 µg/m3 (stężenie dopuszczalne - 40 µg/m3), a stężenie 24-godzinne nie
przekroczone przez 98% czasu w roku kalendarzowych – 23 µg/m3, przy wartości
dopuszczalnej 150 µg/m3. Wartości stężeń dwutlenku azotu również nie zostały przekroczone
i wynosiły odpowiednio: stężenie średnie roczne 21 µg/m3, stężenie 24-godzinne nie
przekroczone przez 98% czasu rocznego - 51µg/m3.
Tabela 4. Średnie stężenia roczne i 98-percentyl pyłu zawieszonego PM 10, dwutlenku siarki i dwutlenku
azotu w 2001r.

Zanieczyszczenie

S
D
S98
D24
[µg/m3 ] [µg/m3 ] [µg/m3 ] [µg/m3 ]
Pył zawieszony PM10
39
50
124
125
Dwutlenek siarki
5
40
23
150
Dwutlenek azotu
21
40
51
150
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Oznaczenia :
S – stężenie średnie roczne [µg/m3 ];
D – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m3 ];
S98 –98-percentyl rozkładu stężeń 24 –godzinnych w ciągu całego roku (stężenie 24-godzinne
nie przekroczone przez 98% czasu rocznego) [µg/m3 ];
D24 – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu stężeń 24-godzinnych [µg/m3 ].
Według danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na przełomie lat
1996-2001 w Lublińcu nastąpiło znaczne zmniejszenie średniorocznych stężeń SO2, od 21
µg/m3 w 1996 r do wartości 5 µg/m3 w 2001r. Odwrotna sytuacja miała miejsce w przypadku
NO2. Wartości stężeń średniorocznych oszacowano na następujących poziomach: 1996r. –ok.
17 µg/m3, 1999r. - 20 µg/m3, 2000r. - 19µg/m3, 2001r. -21µg/m3.
Źródła zanieczyszczeń
Głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Lubliniec jest
komunikacja, szczególnie uciążliwa w mieście Lublińcu. W centrum miasta krzyżują się dwie
przelotowe drogi krajowe, którymi prowadzony jest tranzyt. Stanowią one zagrożenie
zarówno ze względu na nadmierne natężenie hałasu, jak i wysoką emisję zanieczyszczeń
spalinowych do atmosfery. Mimo iż Lubliniec jest jednym z najmniej zanieczyszczonych
rejonów województwa śląskiego (zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych przez Śląską
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w 1998r), to właśnie w największych
węzłach komunikacyjnych Lublińca nastąpiły najwyższe chwilowe przekroczenia wartości
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń. Zagrożenie ze strony ruchu komunikacyjnego z roku
na rok wzrasta ze względu na dużą dynamikę wzrostu motoryzacji. Od 1980 roku do 1998
roku liczba samochodów osobowych wzrosła 5 – krotnie, co również przełożyło się na
wysokość wskaźnika motoryzacji (ilość samochodów osobowych/ 1 000 M) na terenie rejonu
Lublinieckiego, który w 1998r znajdował się znacznie powyżej średniej krajowej i wynosił:
228 (średnia krajowa 207).10
Podstawowym i największym zagrożeniem komunikacyjnym w Lublińcu jest ruch
tranzytowy a w szczególności przebieg drogi krajowej DK 11 w ul. Mickiewicza oraz
przebieg drogi krajowej 46 i ruchu drogi wojewódzkiej 906 ul. Powstańców Śląskich.
Problem natężenia ruchu tranzytowego w centrum miasta częściowo rozwiązano poprzez
budowę obwodnicy zachodniej. W celu całkowitego wyeliminowania ruchu tranzytowego z
centrum miasta przewiduje się również budowę obwodnicy północnej w ciągu DK 46
Częstochowa –Opole.
Niewielkim źródłem zanieczyszczeń do powietrza jest działalność przemysłowa
zakładów produkcyjnych funkcjonujących na terenie gminy Lubliniec. Największy wpływ na
stan środowiska atmosferycznego mają następujące podmioty gospodarcze:
- ENERGOSERWIS Sp. z o.o.; Lubliniec;
- LENTEX S.A w Lublińcu;
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej;
- Przedsiębiorstwo Energetyczne Systemy Ciepłownicze S.A.;
Kolejnym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery jest duża ilość
lokalnych kotłowni węglowych (wielkość tej emisji jest jednak trudna do oszacowania) oraz
10

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublińca, część III, Układ
komunikacyjny, Lubliniec, lipiec 1999r.
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bliska odległość od terenów silnie uprzemysłowionych (rejon Opola i GOP –u ), z których
następuje migracja zanieczyszczeń na teren gminy.
3.1.1

Podsumowanie

1. Na terenie gminy nie zanotowano przekroczenia dopuszczalnych stężeń średniorocznych
podstawowych zanieczyszczeń powietrza (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu
zawieszonego).
2. Poważnym problemem dla miasta jest emisja ze źródeł komunikacyjnych.
Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy nie tylko bezpośrednio pogarszają jakość
powietrza w rejonach o intensywnym ruchu drogowym (centrum miasta Lublińca), ale
także biorą udział w reakcjach fotochemicznych zachodzących w atmosferze. Szczególnie
uciążliwy dla miasta jest ruch tranzytowy.
3. Istotne zagrożenie dla środowiska stwarza emisja z lokalnych kotłowni węglowych i
indywidualnych palenisk domowych opalanych najczęściej węglem tanim, a więc o złej
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych.

3.2 Gospodarka wodno – ściekowa
Wody powierzchniowe
Gmina Lubliniec znajduje się w zlewni rzeki Mała Panew i jej dopływów Lublinicy i
Leśnicy.
Rzeka Mała Panew przepływa przez obszar gminy Lubliniec na niewielkim odcinku
wzdłuż południowej granicy. Wody Małej Panwi na terenie gminy Lubliniec w 2001 roku
były na poziomie norm III klasy czystości. Klasyfikacja bakteriologiczna jakości wód Małej
Panwi nie odbiega od klasyfikacji pełnej. Stopień zanieczyszczenia wody rzeki Mała Panew
w ostatnich latach zmniejszył się ze względu na likwidację zakładów celulozowopapierniczych oraz budowę miejskiej oczyszczalni ścieków w Kaletach.
Rzeka Lublinica w klasyfikacji ogólnej została zaliczona do wód pozaklasowych.
Wskaźnikami decydującymi o pozaklasowości były przede wszystkim związki biogenne i
miano Coli. Ze względu na zawartość związków mineralnych i metali ciężkich wody te nie
przekroczyły norm I klasy czystości. Ze względu na bakteriologię górny odcinek rzeki
Lublinicy zaliczony został do wód II klasy czystości11.
Tabela 5. Stan zanieczyszczenia rzeki Lublinica na całej długości w 2001r. Według klasyfikacji metodą
Nesmeraka W =90 (klasyfikacja według oznaczeń).

Rzeka, długość
badana
Nazwa
przekroju
pomiarowokontrolnego
Powyżej
Lublińca
Poniżej
Lublińca

Klasyfikacja według oznaczeń
Fizykochemiczne
bez związków
biogennych

Fizykochemiczne

Bakteriologiczne

Klasyfikacja
pełna

III

non

II

non

III

non

non

non

11

Stan środowiska w województwie śląskim w 2001r.,Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach, Katowice 2002r.
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Tabela 6. Stan zanieczyszczenia rzeki Lublinica na całej długości w 2001r. Według klasyfikacji metodą
Nesmeraka W =90 (klasyfikacja według poszczególnych oznaczeń fizykochemicznych).

Rzeka, długość
badana
Nazwa przekroju
pomiarowokontrolnego
Powyżej Lublińca
Poniżej Lublińca

Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń fizykochemicznych
Tlen

BZT5,ChZT
Utlenialność

II
I

III
II

Związki
biogenne
bez NO2
non
non

Związki
mineralne

Metale
ciężkie

Zawiesina

I
I

I
I

II
III

W 2001 roku do programu badań stanu zanieczyszczenia rzeki Mała Panew włączono
rzekę Leśnicę, na której punkt pomiarowo-kontrolny ustalono w punkcie ujściowym do Małej
Panwi, czyli na terenie gminy Lubliniec. Wody Leśnicy na badanym odcinku były na
poziomie norm III klasy czystości. W grupie wskaźników fizykochemicznych wody Leśnicy
zaliczono do II klasy czystości, natomiast bakteriologicznie spełniają one wymagania norm
klasy II.
Tabela 7 Stan zanieczyszczenia rzeki Leśnicy na całej długości w 2001r. Według klasyfikacji metodą
Nesmeraka W =90 (klasyfikacja według oznaczeń).

Rzeka, długość
badana
Nazwa
przekroju
pomiarowokontrolnego
m. Kokotek, uj.
do Małej Panwi
– 0,3 km

Klasyfikacja według oznaczeń
Fizykochemiczne
bez związków
biogennych

Fizykochemiczne

Bakteriologiczne

Klasyfikacja
pełna

II

II

III

III

Tabela 8. Stan zanieczyszczenia rzeki Leśnicy na całej długości w 2001r. Według klasyfikacji metodą
Nesmeraka W =90 (klasyfikacja według poszczególnych oznaczeń fizykochemicznych).

Rzeka, długość
Klasyfikacja na podstawie poszczególnych oznaczeń fizykochemicznych
badana
Nazwa przekroju
Tlen
BZT5,ChZT
Związki
Związki
Metale
Zawiesina
pomiarowoUtlenialność
biogenne mineralne
ciężkie
kontrolnego
bez NO2
m. Kokotek, uj. do
I
II
II
I
I
I
Małej Panwi – 0,3
km

Na terenie gminy znajduje się staw Posmyk, Kokotek I, Kokotek II, Staw Piegża oraz
kompleks stawów „Zagłówek”, na których prowadzona jest gospodarka rybacka. Ponadto
staw Posmyk wykorzystywany jest do celów rekreacyjno -wypoczynkowych

Wody podziemne
Na terenie gminy Lubliniec znajdują się czwartorzędowe i triasowe utwory wodonośne.
W ramach monitoringu sieci krajowej i regionalnej w poziomach wodonośnych w gminie
Lubliniec zlokalizowano 2 punkty pomiarowe: w Lublińcu i w Kokotku. Poniższa tabela
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obrazuje klasy jakości wód podziemnych w tych punktach. Zarówno w punkcie pomiarowym
T – 201 Lubliniec M-2 jak i w punkcie 1709 kr Kokotek woda w 2001 r. była na poziomie
norm III klasy czystości.
Tabela 9. Klasy jakości wód podziemnych stwierdzonych w punktach monitoringu krajowego i lokalnego
na terenie gminy Lubliniec w 2001 r.
Nr punktu

Klasa
jakości

T – 201 Lubliniec M-2 (trias)
1709 kr Kokotek (czwartorzęd)

III
III

Składniki chemiczne
decydujące o
przynależności do danej
klasy jakości
-

Składniki chemiczne
przekraczające wartości
graniczne dla każdej
klasy jakości
Sr
Ca, HCO3, Tw. Org.

Charakterystyka poszczególnych poziomów wodonośnych:
♦
♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

Wody piętra czwartorzędowego:
Związane z doliną Liswarty i Małej Panwi.
Występują na głębokości 2-4 m, a w strefach wododziałowych i wydmowych poniżej 4 m.
Średnia jakość wód – II i III ze względu na zanieczyszczenie i zażelazienie nie nadają się
one do nadmiernej eksploatacji (zbiornik 328 Dolina Małej Panwi). Wody poziomu
czwartorzędowego zanieczyszczone są głównie przez azotany (173 mg/dm3)12,
Poziom ten jest zasilany bezpośrednio przez infiltrację wód opadowych, a ich
wykorzystanie następuje poprzez nieliczne, płytkie ujęcia.
Wody te wymagają uzdatniania.
Wody piętra triasowego (środkowego i dolnego) - zwane
kompleksem wodonośnym serii węglowej triasu)
Główne źródło zbiorowego zaopatrzenia w wodę w centralnej i południowej części
Powiatu Lublinieckiego.
Miąższość warstwy wodonośnej w granicach od 150 do 200 m.
Największe wydajności w Lublińcu (cztery studnie o wydajności od 45,5 do 100 m3/h)
Intensywna eksploatacja (zatwierdzone zasoby = 3394 m3/h).
Zasilany poprzez opady i przez przesiąkanie z sąsiednich warstw czwartorzędowych czy
jurajskich.

Zaopatrzenie w wodę:
Miasto Lubliniec posiada system zbiorowego zaopatrzenia w wodę z miejskiej sieci
wodociągowej, która nie obejmuje jedynie fragmentów ekstensywnej zabudowy na obrzeżach
zainwestowania oraz przysiółków Kokotek, Posmyk i Leśnica.
Woda do zaopatrzenia miasta pozyskiwana jest z następujących ujęć wody:
- przy ul. Piaskowej – 2 studnie głębinowe Nr 1 i 1z (ok. 500 m głębokości, pokłady
triasowe);
- przy ul. Częstochowskiej – 1 studnia głębinowa Nr 3 (ok. 500 m głębokości, pokłady
triasowe);
- SUW Kokotek – 2 studnie głębinowe Nr S2 i S5 (ok. 70 m głębokości, pokłady
czwartorzędowe);
12

Mapa gospodarowania zasobami przyrody dla Powiatu Lublinieckiego w skali 1:50 000, Zakład geologii
Środowiskowej, Warszawa kwiecień 2001r.
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Woda z ujęć triasowych wykazuje podwyższone zawartości związków fluoru (do 1,8
mg F/dm3) oraz okresowo związków żelaza i manganu. Zawartość związków fluoru wiąże się
z naturalnym składem wody wynikającym z kontaktu ze skałami zawierającymi fluor.
Natomiast okresowo pojawiające się zwiększone zawartości związków żelaza i manganu
związane są ze sposobem poboru wody z warstwy wodonośnej. Przerwy w poborze wody z
ujęcia powodują napełnianie się przestrzeni wodonośnych w gruncie, a następnie w trakcie
pompowania ich opróżnianie z dużym napowietrzaniem tych przestrzeni. W związku z tym
normatywne ilości związków żelaza są w czasie rozpoczęcia pompowania okresowo
wzbogacane żelazem, które wytrąciło się na napowietrzonym złożu.
Problem zawartości związków fluoru w wodzie z ujęcia przy ul. Piaskowej rozwiązano
poprzez jej wymieszanie z wodą z ujęcia w Kokotku, która tej zawartości nie wykazuje.
Mieszanie wody z ujęcia przy ul. Piaskowej i ujęcia SUW Kokotek odbywa się w dwóch
zbiornikach o pojemności 1000 m 3 zlokalizowanych na stacji wodociągowej przy ul.
Piaskowej.
Ujęcie SUW Kokotek bazuje na czwartorzędowych zasobach wody, hydrowęzła w
dolinie Małej Panwi. Ujmowana woda charakteryzuje się niskim pH (6,3 – 6,6), podwyższoną
zawartością żelaza (0,5-2,1 mg Fe/dm3), podwyższoną zawartością manganu (0,05-0,11 mg
Mn/ dm3) oraz śladowymi ilościami związków azotowych tj. amoniaku, azotynów i azotanów.
W stacji wodociągowej SUW Kokotek woda przed wymieszaniem z wodą z ujęć
triasowych jest dostosowywana do wymogów jakości. Proces uzdatniania obejmuje korektę
pH przy użyciu mleka wapiennego, napowietrzenie systemem inżektorowym, reakcję w
komorze kontaktowej, filtrację na trójkomorowym filtrze otwartym, piaskowym oraz
dezynfekcję podchlorynem sodu w sytuacjach awaryjnych. Stosowane procesy uzdatniania
wody są skuteczne, jednak wymagają modernizacji wyposażenia i sposobu użytkowania.
Istniejąca wydajność ujęć wody będąca w dyspozycji wodociągów miejskich, posiada
pozwolenia na pobór wody w wielkości Qhmax = 351 m3/h. Istniejące możliwości produkcji
wody przez ujęcia zabezpieczają perspektywiczne zapotrzebowanie wody miasta i wsi
obecnie zapatrywanych z sieci tj. Qdmax = 8140 m3/d. (Dodatkowo woda z ujęć wody w
gminie Lubliniec dostarczana jest odbiorcom w gminie Koszęcin: wieś Sadów, Wierzbie,
Rusinowice i gminie Kochanowice: Droniowice, Harbutowice). W przypadku nie
podejmowania rozbudowy istniejących ujęć wody możliwe jest dostarczanie dla sąsiednich
wsi około 869 m3/d.
Miasto korzysta w 57 % z zasobów ujęcia w Kokotku (200 m3/h) i w 43 % z zasobów
ujęć triasowych przy ul. Piaskowej i ul. Częstochowskiej (151 m3/h). Ujęcie i stacja
uzdatniania wody w Kokotku, z uwagi na posiadane zasoby wodne powinna zostać uznana za
podstawowe źródło zaopatrzenia miasta w wodę. W związku z powyższym ujęcie w Kokotku
należy dostosować do warunków poboru wody ze studni (dobudowa min 2 studni), stację
uzdatniania należy zmodernizować ze względu na jej stan techniczny, ponadto modernizacji
należy poddać pompownie 2º.
Ze względu na fakt, że woda przewidywana do poboru z ujęć nie odpowiada aktualnym
normom jakości należy:
- zapewnić pełne uzdatnianie wody na ujęciu w Kokotku;
- na ujęciu przy ul. Piaskowej doprowadzić do stabilnego pompowania wody, oraz ze
względu na zwiększoną zawartość fluorków mieszać ją z wodą z ujęcia w Kokotku;
- traktować ujęcie nr 3 przy ul. Częstochowskiej jako awaryjne.
Dodatkowe zadania modernizacyjne powinny objąć pompownie przy ul. Piaskowej, i
przy ul. Częstochowskiej oraz wieżowy zbiornik wody.

33
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

Charakterystyka ujęć wody: 13
Tabela 10. Charakterystyka geologiczna komunalnych ujęć wody w m. Lubliniec
Lp.

Charakterystyka
geologiczna

Jednostka

1
1
2

2
Rok wykonania
Ujęta warstwa
wodonośna

3
-

3
4
5

Głębokość studni
Rzędna terenu
Rzędna zwierciadła
wody
Głębokość
zwierciadła wody –
nawiercone /ustalone
Wydajność
jednostkowa

m
m n.p.m.
m n.p.m.

6
7

m. p.p.t.

Ujęcia wody m. Lubliniec / studnie/
„Piaskowa” U-1
„Kokotek” – U4
U3
SW – 2
Nr 1
Nr 1 z
S-2
S-5
4
5
6
7
8
1976
1997
1967
Tria – wapień
Czwartorzęd
Trias –
muszlowy, pstry
wapień
piaskowiec
muszlowy
480
440
69
70
490
257,30
243
272,64
230,30
11,0

27,0

12/1,55

m3/h/mS

37-42

U2
SW - 3
9
1968
Czwartorzęd

37,2

450
255,86
22,7

57,6-47,8

Tabela 11. Jakość ujmowanej wody z komunalnych ujęć wody w m. Lubliniec
Lp.

Podstawowe
oznaczenia (norma) *

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Ph (norma 6,5-9,5)
Żelazo (0,2)
Mangan (0,05)
Amoniak (0,5)
Azotany (50**)
Azotyny(0,5)
Twardość (60-500)

8
9
10

Dwutlenek węgla
Fluorki (1,5)
Bakterie na żelatynie
(100)
Bakterie na agarze
(20)
Wskaźnik Coli (0)

11
12

Jednostka
3
mgFe/dm3
mgMn/ dm3
mg NH3/ dm3
mgN/ dm3
mgN/ dm3
mg/dm3
CaCO3
mgCO2/dm3
mgF/dm3

Ujęcia wody m. Lubliniec / studnie/
„Piaskowa” U-1
„Kokotek” – U4
U3
SW – 2
Nr 1
Nr 1 z
S-2
S-5
4
5
6
7
8
7,2-7,8
7,2-7,6
6,37-6,5
6,5-6,6
6,6-7,5
0,16-0,26 0,15-0,45 0,54-1,7
1,3-2,1
0,18-1,27
n.w-0,02
n.w
0,05-0,11 0,06-0,08 n.w-0,02
0,05-0,15 0,10-0,15 0,08-0,27 0,28-0,36 0,05-0,19
0,10-0,44 0,07-0,1
0,1
0,03-0,1 0,06-0,44
n.w-0,001
n.w
n.w-0,017
n.w
n.w-0,003
308-360
312
56
80
312-360

U2
SW - 3
9
7,6
0,24
n.w
0,06
0,07
n.w
-

1,1-1,4
380

1,2
1-21

0,6-0,7
2

23,5
0,6
3

1,2-1,8
2-8

1,8
3

0

0

1

0

0-2

0

0

0

0

0

0

0

*normy jakości wody według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19.11 2002r. w
sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.
2002r. , Nr 203, poz. 1718).
** w przeliczeniu na NO3

13

Program modernizacji zaopatrzenia w wodę miasta Lublińca z uwzględnieniem możliwości sprzedaży wody
dla gmin sąsiednich, Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa styczeń 2003r.
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Tabela 12. Ogólna charakterystyka ujęć wody w m. Lubliniec
Lp. wyszczególnienie Jedno
Ujęcia wody m. Lubliniec
stka Piaskowa Częstochowska
Kokotek
Oleska
1
1

2
Wydajność wg
zasobów i
pozwoleń
wodnoprawnych
– godzinowo
1.1 - dobowo
2 Praktyczne
możliwości
poboru
- godzinowo
2.2 - dobowo
3 Formacja
geologiczna
4 Ograniczenia
poboru

5

Jakość wody

6

Zapewnienie
ochrony jakości

7

Możliwości
zwiększenia
poboru wody

Razem

3
m3/h

4

5

6

7

8

61

92

200

73,3

426,3

m3/d
m3/h

1 464
61

2 208
70

4800
200

1 759
Nieczynna

10 231
331

m3/d

1464

4800

0

7944

Czwartorzęd

Czwartorzęd

1680
Trias

Zła jakość,
wysokie
koszty

Zła jakość,
wysokie koszty i
oddziaływanie na
ujęcie Piaskowa

Aktualna
wielkość
ustalonych
zasobów. Ze
względu na
znaczne zasoby
całego zbiornika
ujęcia, bez
kłopotu można
zwiększyć
Przekroczenie fluoru, okresowo Stale wymaga
Fe i Mn
uzdatniania
Dobre
Obecnie brak
pełnej ochrony.
Wymagane
stworzenie stref
ochrony
pośredniej
Praktycznie brak możliwości
Znaczne
możliwości po
wykonaniu
badań
hydrogeologiczn
ych

Niesprawność
studni

-

Kanalizacja
Do czasu wybudowania oczyszczalni ścieków oraz głównych ciągów kanalizacyjnych
w Lublińcu ścieki sanitarne z zabudowy odprowadzane były do kanalizacji na wody opadowe
poprzez ich podczyszczanie w przepływowych osadnikach gnilnych. W 1974 roku przyjęto
nową koncepcję systemu kanalizacji, która obejmowała budowę jednorodnego systemu
kanalizacji rozdzielczej z oczyszczalnią ścieków.
Na terenie miasta Lubliniec funkcjonuje jeszcze fragmentarycznie kanalizacja
ogólnospławna, z której w okresie pogody bezdeszczowej ścieki dopływają do oczyszczalni
komunalnej, a w okresie opadów deszczu funkcjonują przelewy burzowe do rzeki Lublinicy i
potoku Steblowskiego. Obecnie w mieście Lubliniec system kanalizacji jest w fazie
rozbudowy. Prowadzi się budowę kanalizacji sanitarnej na terenach jej pozbawionych oraz
przebudowę istniejącej kanalizacji w celu likwidacji kanalizacji ogólnospławnej. Docelowo
zakłada się wyposażenie całego miasta w kanalizację sanitarną. Do realizacji pozostaje
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przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w Śródmieściu oraz budowa kanalizacji
sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w przysiółku Kokotek.
Miasto Lubliniec jest w ok. 80% uzbrojone w sieć kanalizacji sanitarnej.
W latach 1975 do 1991 realizowano budowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Budowa
trwała etapowo i zakończyła się w 1991 roku. Ze względu na to, że skuteczność oczyszczania
ścieków nie spełniała wymogów prawa wodnego, podjęto decyzję o modernizacji
oczyszczalni w oparciu o technologie LEMNA.
Modernizacja obejmowała:
- zmianę funkcji i charakteru jednej komory napowietrzania na komorę wielofunkcyjną
LANR z dostawą powietrza ze stacji dmuchaw;
- budowę reaktora nitryfikacyjnego LEMNA;
- budowę stawu LEMNA;
- modernizację komory fermentacyjnej;
- wprowadzenie centralnego systemu monitorowania i sterowania procesem
oczyszczania.
Program modernizacji obejmował dostosowanie oczyszczalni dla oczyszczania ścieków
w ilości Qdśr = 5 000m3 /d, dla którego uzyskano pozwolenia wodno – prawne w 1996 roku.
Oczyszczalnię uruchomiono w 1998 roku. Po uruchomieniu oczyszczalni występują okresowe
przekroczenia ustalonych w pozwoleniu wodno – prawnym warunków oczyszczania ścieków
oraz trudności w eksploatacji w tym w części osadowej. Do oczyszczalni doprowadzane są
ścieki z kanalizacji sanitarnej, do której poprzez przelewy burzowe dostają się również ścieki
z kanalizacji ogólnospławnej.
Na terenie miasta prowadzi się rozdział kanalizacji ogólnospławnej, gdyż ścieki
deszczowe wprowadzane na oczyszczalnie powodują w sytuacjach natężenia opadów
atmosferycznych i wiosennych roztopów przeciążenie technologiczne oczyszczalni. Przy
wzmożonych napływach na oczyszczalnie proces oczyszczania ścieków staje się nieskuteczny
i do odbiornika wprowadzane są ścieki zawierające ponadnormatywne ładunki
zanieczyszczeń.
Modernizacji wymaga także technologia oczyszczania ścieków w związku z
koniecznością dotrzymywania aktualnie obowiązujących normatyw wymaganych dla ścieków
komunalnych wprowadzanych do wód powierzchniowych płynących zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód [Dz.U.Nr 212 poz.1799]
Na terenie gminy Lubliniec własną oczyszczalnie ścieków posiadają Zakłady Lentex
S.A.
Problemy gospodarki wodno – ściekowej rozwiąże więc przede wszystkim rozdział
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, budowa kanalizacji sanitarnej na terenach jej
pozbawionych oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w celu uzyskania wymaganej redukcji
zanieczyszczeń i dostosowania do unijnych przepisów.
Istotnym problemem na oczyszczalni ścieków jest gospodarka osadowa. Istniejące jej
obiekty (pompownia osadu nadmiernego i surowego, otwarte komory fermentacyjne i poletka
osadowe) pozwalają prowadzić przeróbkę osadów w bardzo ograniczony sposób i nie
zapewniają możliwości ich odbioru z procesu oczyszczania. Rozwiązanie problemów
gospodarki osadowej jest bardzo pilne, gdyż ograniczenie odbioru osadów z oczyszczania
ścieków jest jednym z warunków właściwego oczyszczania ścieków. W celu wyeliminowania
problemów gospodarki osadowej konieczne są działania w kierunku uzyskania stabilnych i
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właściwie odwodnionych osadów, przydatnych do gospodarczego wykorzystania
(wykorzystanie rolnicze, rekultywacja terenów, użyźnianie terenów budowlanych, produkcja
kompostu i nawozu).
Zagrożenie powodziowe
W rejonach rzeki Leśnicy i Mała Panew w przysiółkach Posmyk i Kokotek oraz
lokalnie w mieście w okolicach ulicy Leśnej, Wierzbowej, Cegielnianej, Opolskiej i dzielnicy
Steblów występuje zagrożenie powodziowe. Po powodzi w 1997 roku określono orientacyjne
strefy zalewowe, jednak dokładne określenie granic tych stref będzie możliwe po
opracowaniu planów miejscowych zagrożeń powodziowych na podkładach sytuacyjnowysokościowych.
Koncepcja odwodnienia dzielnicy Steblów w Lublińcu14
W 2003 roku powstała koncepcja odwodnienia dzielnicy Steblów, która obejmuje
tereny ograniczone od zachodu obwodnicą i rowem oznaczonym „K-IV/3/1”, od południa
trakcją kolejową relacji Lubliniec – Fosowskie, oraz ulicami: Cegielnianą i Jaśminową, od
wschodu ul. Kochcicką, a od północy granicami miasta – biegnącymi wzdłuż szczytu
wzniesienia potocznie zwanego Górką Kochcicką. Teren ten charakteryzuje się zróżnicowaną
budową geologiczną – od piasków do ciężkich glin. Na omawianym terenie wody opadowe
odbierane są przez dwa rowy: K-IV zwany potocznie Potokiem Steblowskim oraz rów JK11/1 zwany potocznie potokiem Kochcickim. Obszar zbierający wody opadowe i wody z
wiosennych roztopów, mający wpływ na ilości wód zbieranych przez oba rowy znacznie
przekracza omawiany teren. Zlewnie posiadają duże spadki poprzeczne, z kierunku
zachodnim oraz północno - wschodnim i niewielkie spadki podłużne w kierunku
południowych i północnym. Pewne ograniczenia dla swobodnego spływu wód stanowi
również nasyp kolejowy biegnący w poprzek zlewni. Zachodnio – północny teren zlewni
został odcięty obwodnicą zachodnią miasta, wzdłuż której po jej obu stronach zlokalizowane
są rowy zbierające wody opadowe z obwodnicy i jej poboczy. Cały obszar przecinają rowy
zbierające wody opadowe i wody z roztopów wiosennych z terenów przyległych.
Wariantowa koncepcja odwodnienia dzielnicy Steblów określa możliwości
przechwycenia i odprowadzenia wód z roztopów wiosennych i wód opadowych w
następujących wariantach:
• Rejon ul. Ks. Szramka i ul. Witosa
- WARIANT I - zbiornik retencyjny
- WARIANT II – kanał równoległy do zarurowanej części rowu K-IV
• Rejon ul. Cegielnianej i ul. Kochcickiej
- WARIANT I – zbiornik retencyjny
- WARIANT II – kanał równoległy do zarurowanej części rowu K – IV/6
• Rejon ul. Kochanowskiego
- WARIANT I - odprowadzenie wód z rowów K –IV/5/3 i K-IV/5/4 do rowu
JK-11/1, oraz wód z roztopów K-IV/5/2 i K-IV/5/1 do rowu K-IV
- WARIANT II – odprowadzanie wód z rowu K-IV/5/4 do rowu JK-11/1 oraz
wód z rowów K-IV/5/3, K-IV/5/2 i K-IV/5/1 do rowu K-IV

14

Wariantowa koncepcja odwodnienia dzielnicy Steblów w Lublińcu, Biuro inżynierskie inż. Jacek Biela
czerwiec 2003 r.
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Dodatkowo proponuje się wykonanie zbiornika retencyjnego „Z-3” w zagłębieniu przy
rowie K-IV/3/1.
W rejonie ul. Cegielnianej i ul. Kochcickiej oraz rejonie ul. Ks. Szramka i ul. Witosa
budowa zbiorników retencyjnych (Wariant I) pozwoli zachować obecne średnice części
zarurowanych rowów. Ponadto wpłyną one korzystanie na dolną cześć zlewni, nie objętą
obszarem opracowania. Zbiornik „Z-3” proponuje się wykonać przy rowie K-IV/3/1 po
zachodniej stronie ul. Lipska Góra w zagłębieniu wykonanym dla projektowanej trasy
kolejowej. Zbiornik ten odbierze znaczną cześć wód spływających z Lipskiej Góry i pozwoli
ją odprowadzać z opóźnieniem do rowu.
Dla rejonu ul. Kochanowskiego tańszym i dobrym rozwiązaniem jest wariant II
przewidujący budowę kanałów w ul. Kochanowskiego, czyli budowę kanału ze spadkiem w
kierunku północnym, który będzie odbierał wody z rowu K-IV/5/4 i odprowadzał je do rowu
JK-11/1, oraz budowę kanału w ul. Kochanowskiego ze spadkiem w kierunku południowym
zbierającym wody z rowów K-IV/5/3, K-IV/5/2 i K-IV/5/1 do rowu K-IV. Poprawi to
sytuację na całym omawianym obszarze. Skierowanie wód z rowu K-IV/5/4 do rowu JK-11/1
przywróci stan naturalny, gdyż rów ten należał kiedyś do naturalnej zlewni potoku
Kochcickiego.
3.2.1

Podsumowanie

1. Ze względu na fakt, że ujęcie wody w Kokotku stanowi najbogatsze źródło zaopatrzenia w
wodę mieszkańców gminy Lubliniec ujęcie to należy dostosować do właściwych
warunków poboru wody ze studni (dobudowa min 2 studni), stację uzdatniania należy
zmodernizować ze względu na jej stan techniczny, ponadto modernizacji należy poddać
pompownie 2º. Na ujęciu w Kokotku należy zapewnić pełne uzdatnianie wody.
2. Na ujęciu przy ul. Piaskowej należy doprowadzić do stabilnego pompowania wody co
zapewni stabilizację jakości wody. Ponadto ze względu na zwiększoną zwartość fluorków
w wodzie konieczne jest jej dalsze mieszanie z wodą z ujęcia w Kokotku.
3. Podstawową przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych jest
nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa na terenie gminy (m.in. istniejąca
jeszcze w części miasta kanalizacja ogólnospławna, brak kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni ścieków w przysiółku Kokotek, brak rozwiązania gospodarki osadowej na
oczyszczalni ścieków w Lublińcu).
4. Na terenie miasta (m.in. w dzielnicy Steblów) istnieje zagrożenie powodziowe, które
należałoby ograniczyć poprzez budowę zbiorników retencyjnych i modernizację kanałów
melioracyjnych według Wariantowej Koncepcji Odwodnienia dzielnicy Steblów w
Lublińcu.

3.3 Gospodarka odpadami
Gospodarka odpadami w sposób szczegółowy i kompletny zostanie przedstawiona w
osobnym opracowaniu pt.: „Plan gospodarki odpadami dla gminy Lubliniec”.
W niniejszym programie zasygnalizowano podstawowe zagadnienia w tej dziedzinie,
min. informacje dotyczące ilości odpadów komunalnych pozyskanych z terenu gminy w 2003
r. przez firmy świadczące usługi w zakresie gospodarowania odpadami, dane dotyczące ilości
odpadów pozyskanych w selektywnej zbiórce odpadów w 2003 r. oraz informacje związane z
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ilością odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytworzone przez zakłady
produkcyjne prowadzące działalność na terenie gminy.
Na terenie gminy decyzje dotyczące zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie zbierania, transportu, usuwania lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych
posiadają następujące podmioty:
• A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec;
• SITA Częstochowa Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa;
• LOBBE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. ul. Radomska 12, 42-207 Częstochowa;
• ALBA ŚLĄSK Sp. z o.o. ul. Kościelna 2, 41-902 Bytom;
• ALBA MPGK Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza;
• A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. PCK 10/13, 40-057 Katowice;
• Zakład Usługowy Konserwacji Terenów Zielonych, Jacek Wieczorek,
ul. Łokietka 4, 41-933 Bytom;
• Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jan Laszuk – Zakład Pracy Chronionej,
ul. Mickiewicza 12, 41 – 902 Bytom;
• Rethmann MPGK Sp. z o.o., ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry;
• Rethmann Recyckling Sp. z o.o. Oddział w Częstochowie , ul. Radomska 12,
42-200 Częstochowa
Z tego dwa podmioty faktycznie prowadzą działalność na terenie miasta Lubliniec.
Należą do nich:
• A.S.A. Lubliniec Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec;
• SITA Częstochowa Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28, 42-207 Częstochowa;
Odpady komunalne
Według ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 20001 r., Nr 62, poz. 628, z
późniejszymi zmianami) przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w
gospodarstwach domowych, także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są
podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Odpady komunalne zbierane są w pojemnikach różnej wielkości (w większości są to
pojemniki o pojemności 110 l) a następnie wywożone są przez 2 podmioty na składowisko
odpadów komunalnych w Lipiu Śląskim i częściowo w Harbułtowicach oraz na składowisko
w Młynku - Sobuczynie. Do marca 2004 roku częściowo odpady komunalne składowano na
składowisku w Konopiskach.
W 2003 roku z terenu gminy Lubliniec zebrano i wywieziono na składowiska
8581,9 Mg odpadów komunalnych (dane pochodzą od firm działających w zakresie
gospodarowania odpadami – A.S.A Lubliniec, SITA Częstochowa).
Na terenie gminy prowadzona jest również selektywna zbiórka odpadów komunalnych
głównie wśród mieszkańców zamieszkałych w domkach jednorodzinnych. Odpady w postaci
szkła białego i kolorowego, makulatury i opakowań typu PET zbierane są w workach na
posesjach i nieodpłatnie wywożone przez firmę A.S.A Lubliniec. Odpady te następnie
odbierane są przez firmy posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odzysku (tworzywa sztuczne, czyli opakowania typu PET – firma POLOWAT z Bielska
Białej, szkło – firma DSS Recykling ze Sławkowa, papier – firma ALBA z Chorzowa). W
2002 r. z terenu gminy Lubliniec pozyskano w selektywnej zbiórce 15,50 Mg/rok odpadów
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komunalnych w tym szkła –9,50 Mg/rok i tworzyw sztucznych w ilości – 3 Mg/rok i papieru
3 Mg/rok .15 Natomiast w 2003 roku ilość zebranych odpadów w sposób selektywny wzrosła
do 27,39 Mg/rok, w tym ilość zebranego szkła wynosiła 14,19 Mg/rok, tworzyw sztucznych
typu PET -5,25 Mg/rok i papieru - 7,95 Mg/rok. (dane pochodzą od firmy A.S.A.
Częstochowa).
Na terenie gminy nie powadzi się zbiórki odpadów niebezpiecznych w strumieniu
odpadów komunalnych (farby, pestycydy, zużyte baterie i akumulatory, lampy
fluorescencyjne, przeterminowane leki, odpady zawierające azbest, itp.). Odpady te,
deponowane zwykle łącznie z odpadami komunalnymi, stanowią zagrożenie dla środowiska i
zdrowia ludzi.
Składowiska odpadów
Na potrzeby gminy Lubliniec funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych w Lipiu
Śląskim (gmina Pawonków) o powierzchni 10 ha uruchomione w 1985 roku. Obecnym
eksploatatorem składowiska jest firma IT.O.Ś Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętnych w Lipiu Śląskim obecnie obejmuje eksploatowaną kwaterę oraz
niedawno zrealizowaną nową kwaterę wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Nowa kwatera została uszczelniona folią i bentomatą, co uniemożliwi wnikanie
substancji szkodliwych do gleb i wód zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na infrastrukturę składają się natomiast:
♦ rurociąg, którym odcieki powstające podczas wnikania wód deszczowych w składowane
odpady odprowadzane są do szczelnego zbiornika;
♦ 6 studni odbierających biogaz, czyli gaz powstający w masie składowanych odpadów
zawierający części organiczne.
Wytworzony biogaz docelowo zostanie ujęty kolektorem i odprowadzony do pochodni,
gdzie ze względu na przewidywane niewielkie ilości zostanie bezpiecznie spalony.
Na terenie składowiska znajduje się również budynek socjalny oraz waga wraz z
oprogramowaniem do rejestrowania ilości odbieranych odpadów. Część ta niedługo zostanie
oddana do użytku, natomiast ostateczny odbiór kwatery wraz z infrastrukturą przewidywany
jest na przełomie II i III kwartału 2004 roku.
Odpady na obecnym składowisku są zagęszczane przy pomocy specjalistycznego
sprzętu - kompaktora i spycharki, osobno magazynowany jest gruz w celu wykorzystania na
podsypkę pod drogę na samym składowisku lub do przesypywania zgromadzonych odpadów.
W najbliższej przyszłości IT.O.Ś Sp. z o.o. będzie uczestniczyć w selektywnej zbiórce
odpadów z Lublińca i okolicznych gmin. Obecnie są zrealizowane zadaszone zasieki na
surowce wtórne na terenie rozbudowywanego składowiska. W przyszłości planuje się budowę
linii sortowniczej do doczyszczania wyselekcjonowanych przez mieszkańców odpadów, które
w ten sposób staną się wartościowymi surowcami wtórnymi.
Do roku 2006 nastąpi zamknięcie obecnie eksploatowanej kwatery (starej) oraz
rekultywacja tej części składowiska. W przyszłości obiekt będzie sukcesywnie
rozbudowywany o kolejne kwatery na odpady.
Rozbudowywane składowisko odpadów wraz z obiektami i urządzeniami
towarzyszącymi jest zakładem nowoczesnym, ekologicznym i w pełni bezpiecznym dla
środowiska i okolicznych mieszkańców gminy Pawonków.
15

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. Załączniki, Katowice 2003.
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Do 1 stycznia 2004 roku składowisko odpadów zlokalizowane w Sadowie Górnym
posiadał również zakład produkcyjny „Lentex”. Składowisko to funkcjonowało na potrzeby
zakładu. Obecnie właścicielem składowiska w Sadowie Górnym jest firma A.S.A Ekospółka
z o.o. z Katowic. W dalszym ciągu jednak zakład produkcyjny „Lentex” składuje na nim
odpady przemysłowe i w niewielkiej ilości odpady komunalne.
Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U.2001 r., Nr 62, poz. 628, z
późniejszymi zmianami) nakłada na podmioty gospodarcze wytwarzające odpady obowiązek
postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami,
wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Wytwórca odpadów
jest zobowiązany do stosowania takich sposobów produkcji lub usług oraz surowców i
materiałów, które zapobiegają powstawaniu odpadów lub pozwalają utrzymać na możliwie
najniższym poziomie ich ilość, a także ograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko
lub zagrożenie życia lub zdrowia. Posiadacz odpadów w pierwszej kolejności zobowiązany
jest do poddania ich odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych lub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych czy ekonomicznych do ich unieszkodliwienia w
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, których nie udało się poddać odzyskowi powinny być tak unieszkodliwione, aby
składowane były wyłącznie te odpady, których unieszkodliwianie w inny sposób było
niemożliwe z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych.
♦ Odpady przemysłowe
Na terenie gminy Lubliniec znajduje się kilka zakładów produkcyjnych wytwarzających
odpady przemysłowe, które posiadają decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi (Schuller Polska Sp. z o.o. Lubliniec [zakończył działalność produkcyjną],
PPRE „Energoserwis” S.A. Lubliniec) oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych (PPRE „Energoserwis” S.A. Lubliniec) i zezwolenia na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych („Lentex” S.A. Lubliniec).
Poniżej w tabeli zestawiono rodzaje i ilości odpadów wytwarzanych przez poszczególne
zakłady produkcyjne działające na terenie gminy Lubliniec. Szczegółowa analiza pod
względem klasyfikacji odpadów w zależności od źródła ich powstawania zostanie
przeprowadzona w Planie gospodarki odpadami.
♦ Odpady medyczne:
Firma SITA Częstochowa prowadzi również zbiórkę odpadów medycznych z
Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr Emila Cyryna oraz prywatnych
gabinetów lekarskich. W 2003 roku zebrano 2 400 kg odpadów medycznych, które następnie
zostały przekazane firmie Eko- som z Radomska i poddane utylizacji.
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Tabela 13. Rodzaje i ilości odpadów wytworzonych przez największe zakłady produkcyjne na terenie
gminy Lubliniec16.

Zakład
produkcyjny
(Wnioskodawca)

Rodzaj odpadów

PPRE
-transformatory i kondensatory zawierające PCB,
„ENERGOSERWIS” 295 kg/rok;
S.A. LUBLINIEC
-odpady zawierające rtęć, 0,023 Mg/rok;
-inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze macierzyste, 1,30 Mg/rok;
-odpady z usuwania farb i lakierów zawierające
rozpuszczalniki organiczne i in. substancje niebezpieczne,
3,00 Mg/rok;
-roztwory utleniaczy, 0,2 Mg/rok;
-alkalia trawiące, 4,5 Mg/rok;
-odpady emulsyjne i roztwory z obróbki metali
niezawierające chlorowców, 20,0 Mg/rok;
-mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i surowe
niezawierające zw. chlorowcoorganicznych, 5,0 Mg/rok;
-mineralne oleje hydrauliczne, przekładniowe i surowe
niezawierające zw. chlorowcoorganicznych, 5,0 Mg/rok;
-inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz
nośniki ciepła, 190,0 Mg/rok;
-inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników,
0,236 Mg/rok;
-opakowania zawierające pozostałości sub.
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone, 0,700
Mg/rok;
-opakowania z tworzyw sztucznych, 20,00 Mg/rok;
-zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy
(inne), 0,650 Mg/rok;
-baterie i akumulatory, 3,300 Mg/rok;
-szlamy zawierające substancje niebezpieczne innego niż
biologiczne oczyszczalnie ścieków przemysłowych ,
5,00 Mg/rok;
„LENTEX” S.A.
LUBLINIEC

3.3.1

-oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,8,00 Mg/rok;
-zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy,
800,0 Mg/rok;
-baterie i akumulatory, 20,0 Mg/rok;

Rodzaj decyzji
Zatwierdzenie programu
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi
Pozwolenie na
wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych

Zezwolenie na
wytwarzanie odpadów
niebezpiecznych

Podsumowanie

4. Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów powstających na terenie gminy jest ich
składowanie.
5. Prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje część obszaru gminy
(zabudowę jednorodzinną).

16

Starostwo powiatowe w Lublińcu
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6. Odpady częściowo magazynowane są na tzw. ”dzikich wysypiskach śmieci” w
przydrożnych rowach.
7. Składowisko odpadów w Lipiu Śląskim poddawane jest obecnie modernizacji w celu
spełnienia standardów unijnych.

3.4 Środowisko przyrodnicze
Tereny gminy Lubliniec położone są 34 km na południowy zachód od Częstochowy i
znajdują się na północnym obrzeżu zwartej strefy leśnej, ciągnącej się od Siewierza (na
Wschodzie) poprzez Tarnowskie Góry (na południu), aż do Opola a nawet fragmentami
sięgające po Namysłów koło Wrocławia (na zachodzie). Strefa ta jest jedną z najważniejszych
ochronnych barier ekologicznych południowej Polski, izolująca od północy konurbację
górnośląską wraz z jej emitorami zanieczyszczeń i dlatego utrzymanie w jej obszarze
równowagi ekologicznej jest jednym z priorytetowych zadań ochrony środowiska
przyrodniczego w tej części naszego kraju. Gmina Lubliniec (zwłaszcza jej część
południowa) obejmuje szczególnie cenne przyrodniczo obszary tej strefy ochronnej.
Dominują tu tereny w znacznym stopniu podmokłe z licznymi, drobnymi ciekami wodnymi i
różnej wielkości zbiornikami, które związane są z głównymi ciekami wodnymi zwłaszcza tj.
Małą Panwią i Leśnicą (na południu gminy) oraz Lublinicą (na północy). Ponad to strefa ta
stanowi szeroki i ważny korytarz ekologiczny, poprzez który migrują elementy leśne flory i
fauny, a także ostoję wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Północne, wschodnie i południowo-wschodnie tereny gminy Lubliniec zajmują
różnorodne ekosystemy łąkowo – murawowe, w znacznym stopniu pochodzenia
antropogenicznego. Wchodzą one w skład stosunkowo wąskiej lecz sięgającej prawie do
Koziegłów strefy odlesionej, będącej terenem migracji elementów kserofilnych i łąkowomurawowych. Tak więc na obszarze miasta Lublińca stykają się wpływy dwóch odrębnych
stref przyrodniczych z ich specyficzną florą i fauną, tj. strefy leśnej (południowej) oraz
łąkowo-murawowej (na północy i wschodzie gminy), kształtując tym samym interesujące i
rzadkie ekosystemy oraz wpływając na wzrost ich bioróżnorodności i cenności przyrodniczej.
Druga rozległa ostoja ekosystemów leśnych położona jest w odległości 5 – 10 km na
północny-zachód od miasta i skoncentrowana wzdłuż dorzecza Liswarty. Łączy się ona z
północną leśną strefą ochronną GOP-u w okolicach Koszęcina, a obszar miejski Lublińca i
okolic jest od niej w znacznym stopniu odizolowany, jeżeli nie liczyć stosunkowo słabo
ukształtowanych korytarzy ekologicznych, ciągnących się wzdłuż doliny Lublinicy oraz
pobrzeży tras komunikacyjnych (drogowej i kolejowej) prowadzących w kierunku
Częstochowy.
Położenie miasta oraz struktura siedlisk przyrodniczych całego regionu wymaga
podjęcia zróżnicowanych form i zastosowania odmiennych sposobów ochrony przyrody. Z
uwagi na ogromne znaczenie strefy otulinowej GOP-u której część położona jest także na
terenie gminy Lubliniec możliwe jest uzyskanie dofinansowania projektów ochronnych z
funduszy unijnych. W części południowej miasta przeważać może ochrona bierna (z
elementami ochrony czynnej), podczas gdy północne dzielnice należy objąć w większym
stopniu ochroną czynną (z uwzględnieniem renaturalizacji terenów zdegradowanych),
zwłaszcza w zakresie tworzenia leśnych korytarzy ekologicznych oraz w zakresie działań
zmierzających do wzrostu bioróżnorodności zieleni miejskiej Lublińca.
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3.4.1

Ogólna charakterystyka przyrodnicza gminy Lubliniec

Obszar miasta i gminy Lubliniec wykazuje duże zróżnicowanie ekosystemów i siedlisk
przyrodniczych, cechujących się często dużą bioróżnorodnością i cennością przyrodniczokrajobrazową. Znajdują się tu 24 większe ekosystemy naturalne, półnaturalne i antropogenne
o zróżnicowanych areałach i odmiennych stopniu zagrożenia. Nielicznymi ekosystemami
zbliżonymi najbardziej do naturalnych (pierwsza grupa ekosystemów) są tu zbiorowiska
wodne, szuwarowe i torfowiska (ogółem 8 typów zbiorowisk), skupione wokół starorzeczy,
stawów i towarzyszące ciekom wodnym. Szczególnie reprezentatywne zbiorowiska występują
w południowej części miasta. Najcenniejsze są tu zespoły szuwaru wysokiego i wysokich
turzyc, stwarzające wiele dogodnych miejsc lęgowych oraz nisz troficznych dla licznych
gatunków ptaków i ssaków, oddziałując pozytywnie także na ichtiofaunę. Szczególnie cenne
przyrodniczo są torfowiska, które niestety na terenie miasta od dawna poddawane są
intensywnej melioracji. Spowodowało to kurczenie się ich powierzchni lub całkowite
zanikanie. Ważniejsze ekosystemy torfowiskowe, a zwłaszcza szczególnie cenne torfowiska
wysokie, występują jeszcze w okolicach stawu Piegża oraz w okolicy Wielkich Łąk. Stanowią
one refugium dla wielu cennych przyrodniczo gatunków zwierząt, w tym być może reliktów
polodowcowych (nie prowadzono tu jeszcze odpowiednich badań naukowych).
Drugą grupę stanowią dominujące pod względem wielkości obszaru, stopnia
zróżnicowania i bogactwa gatunkowego zbiorowiska leśne. Na obszarze gminy występuje 10
ważniejszych typów ekosystemów leśnych, głównie w jej części południowej. Szczególnie
cenne przyrodniczo są lasy zbliżone do naturalnych występujące jednak w postaci mocno
zdegradowanej co jest efektem nieprawidłowej gospodarki leśnej i nadmiernej melioracji.
Należą do nich stosunkowo małe powierzchnie łęgów wierzbowo-topolowych i olszowojesionowych oraz olsy położone w dolinach cieków wodnych. Interesującym i rzadkim
ekosystemem jest tu kontynentalny bór bagienny, towarzyszący torfowiskom i najbardziej
reprezentatywny w południowej części gminy Lubliniec. Jednak dominującym ekosystemem
leśnym w gminie (podobnie jak w całym regionie) jest świeży bór sosnowy. Zajmuje on
wtórnie siedliska lasów mieszanych i liściastych. Jest również dominującym ekosystemem
leśnym w obszarze miasta. Na podkreślenie zasługuje jednak obecność w jego runie licznych,
chronionych gatunków roślin zwłaszcza widłaków.
Trzecią grupę stanowią zbiorowiska łąkowo-pastwiskowe, reprezentowane ogółem
przez 5 odrębnych ekosystemów. Wszystkie są pochodzenia antropogennego, są więc z natury
nietrwałe i utrzymywane tylko dzięki zabiegom użytkowym człowieka. Opuszczone przez
człowieka podlegają sukcesji wtórnej, przekształcając się w zbiorowiska leśne, głównie
grądowe lub łęgowe. Dlatego też w celu ochrony tych ekosystemów niezbędne jest okresowe
koszenie lub odpowiednio intensywny wypas. Do najważniejszych na terenie Lublińca należą
łąki wilgotne i łąki świeże, położone głównie w dolinach rzek. Towarzyszą im często
przesuszone i mocno zdegradowane zbiorowiska pastwiskowe (przypominające niekiedy
murawy piaskowe lub psiary).
Czwartą grupę siedliskową tworzą ekosystemy sztuczne, którymi są tutaj zbiorowiska
licznych, chociaż w większości drobnych pól uprawnych i towarzyszące im stosunkowo
ubogie gatunkowo zbiorowiska segetalne (chwastów polnych), oraz ruderalne (występujące
na odłogach). W zbiorowiskach ruderalnych występuje wiele gatunków ekspansywnych,
wypierających rodzime elementy flory zwłaszcza gatunki introdukowane, jak np. nawłoć
kanadyjska. Szczególnym typem zbiorowisk antropogennych jest tzw. zieleń miejska
reprezentowana głównie przez zieleń osiedlową, skwery miejskie, roślinność parków,
cmentarzy i ogródków działkowych oraz tzw. zieleń przyuliczną.
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Na terenie gminy Lubliniec wystepuje prawie 500 gatunków roślin naczyniowych, co
stanowi około 23% krajowej flory, w tym 28 objętych ochroną gatunkową. Wśród tych
ostatnich na uwagę zasługuje różanecznik żółty(Rhododendron flavum) – gatunek
małoazjatycko-kaukasko-poleski, na stanowisku naturalnym znany w Polsce dotychczas tylko
z Woli Zarczyckiej pod Leżajskiem. Para kęp tego gatunku (prawdopodobnie sztucznie
zasadzony) występuje w siedlisku boru świeżego części oddziału leśnego numer 178, w
odległości 30 metrów od drogi leśnej w południowo-zachodniej części Lublińca.
Zróżnicowaniu flory towarzyszy zróżnicowanie zgrupowań faunistycznych a zwłaszcza
ornitofauny. Na terenie gminy Lubliniec stwierdza się wysoki stopień bioróżnorodności
fauny ptaków, czego dowodem jest obecność 129 gatunków lęgowych (ponad 40% fauny
krajowej), w tym bardzo rzadkich jak np. orzeł bielik (Haliaeetus albicilla), którego jedna
para gnieździ się w dolinie Małej Panwi, miejscem ich żerowania jest otoczenie stawów
Posmyk i Piegża. O cenności przyrodniczej tego terenu świadczy fakt, że jest to jedno z
nielicznych na Górnym Śląsku miejsc lęgowych tego drapieżnika. Innymi bardzo rzadkimi w
Polsce gatunkami ptaków, których lęgi obserwowano na terenie gminy Lubliniec są bąk,
bączek, trzmielojad, kobuz, turkawka, sowa włochata, lelek, gąsiorek, srokosz, remis, ortolan
i inne. Jednak zmniejszają one wyraźnie liczebność swojej populacji a ich dalsze istnienie na
obszarze gminy można uznać za zagrożone. Na omawianym obszarze ogółem zagrożonych
wymarciem jest 40 gatunków ptaków lęgowych.
Interesująca i liczna jest fauna ssaków. Na podkreślenie zasługuje zwłaszcza obecność
wydry i bobra, których populacje bytują głównie w dolinie Leśnicy oraz w okolicach stawu
Piegża. Z nietoperzy wykazano tu obecność nocka dużego, mopka, karlika malutkiego i
borowca wielkiego. Ssaki drapieżne reprezentowane są przez kunę leśną, tchórza, łasicę oraz
lisa. Dość liczna jest populacja zająca szaraka a ssaki kopytne reprezentuje stosunkowo liczna
populacja sarny i dzika. Sporadycznie obserwuje się także wędrujące jelenie, nawet w obrębie
Lasu Komunalnego w Lublińcu. Pospolitymi gatunkami ssaków, zwłaszcza w zbiorowiskach
leśnych są mysz leśna, mysz zaroślowa, nornica, nornik zwyczajny i wiewiórka, jeż, kret i
ryjówka aksamitna.
Zbiorniki wodne gminy Lubliniec są bardzo ważnym miejscem lęgowym licznych
płazów, którymi są traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara,
ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba wodna, trawna i moczarowa. Wszystkie gatunki
płazów objęte są ścisłą ochroną gatunkową.
Stosunkowo bogata jest także fauna gadów zwłaszcza w środowiskach leśnych
południowej części gminy Lubliniec. Do gatunków tu stwierdzonych należą: jaszczurka
zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny i żmija zygzakowata. Również i te gatunki
herpetofauny oraz ich miejsca lęgowe są chronione.
Zbiorniki wodne, zwłaszcza większe stawy zawierają stosunkowo zróżnicowaną
ichtiofaunę. Do pospolitszych krajowych gatunków ryb należą karp, leszcz, karaś, okoń,
jazgarz, lin, szczupak i kiełb. Prowadzono także introdukcję amura białego i tołpygi białej
(również w zbiorniku wodnym Lasu Komunalnego w Lublińcu).
3.4.2

Las Komunalny miasta Lublińca17

Las Komunalny na terenie gminy Lubliniec pełni głównie funkcję spacerowo –
wypoczynkową i stanowi obiekt I klasy atrakcyjności. Ogólna powierzchnia lasu
komunalnego wynosi 139,7279 ha i całość zaliczona została do lasów grupy I ochronnych
kategorii lasów ochronnych w miastach.
17

Uproszczony plan urządzania lasu: „Las komunalny miasta Lublińca”, Lubliniec 2002.
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Na omawianym terenie znajdują się następujące siedliska leśne:
• Bór świeży na powierzchni 50,46 ha – co stanowi 41,56 % lasu;
• Bór mieszany świeży na powierzchni 24,61 ha- co stanowi 20,27 % lasu;
• Bór mieszany wilgotny na powierzchni 30,73 ha - co stanowi 25,31 % lasu;
• Las mieszany świeży na powierzchni 10,00 ha – co stanowi 8,23 % lasu;
• Las mieszany wilgotny na powierzchni 5,60 ha – co stanowi 4,3 % lasu.
Charakterystyka istniejących drzewostanów
Podstawowym gatunkiem lasotwórczym na terenie lasu komunalnego jest sosna
zwyczajna, która zajmuje powierzchnię 93,2 %. Jej udział masowy stanowi 95,5 % zapasu
lasu komunalnego. Ponadto na omawianym obszarze znajdują się również następujące
gatunki drzew:
• Dąb szypułkowy (2,9 % udziału powierzchniowego i 2,5 % udziału masowego);
• Brzoza (2,1 % udziału powierzchniowego i 0,9 % udziału masowego);
• Modrzew, świerk, buk, dąb czerwony, osika (łącznie 1,8 % udziału
powierzchniowego i 1,1 % udziału masowego).
Sosna tworzy drzewostany lite jak i mieszane i występuje na wszystkich siedliskach
lasu komunalnego. Charakteryzuje się różnym wzrostem, jakością techniczną i hodowlaną w
zależności od warunków. Na całym obszarze lasu komunalnego w drzewostanach znajduje się
sztucznie wprowadzony podszyt dębu czerwonego, bzu czarnego i czeremchy. Ponadto na
siedliskach lasu mieszanego znajdują się drzewostany bardzo urozmaicone pod względem
składu gatunkowego i struktury, które znajdują się w klasie odnowienia, klasie do
odnowienia, będące w przebudowie.
Przeciętny wiek drzewostanów lasu komunalnego wynosi 89 lat. Przeciętna zasobność –
190 m3/1 ha a przeciętny roczny przyrost – 2,13 m3/1 ha/1 rok.
Podstawy zagospodarowania lasu
Las Komunalny w Lublińcu pełni funkcję spacerowo – wypoczynkową. Jego
zasadniczym celem jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych i wypoczynkowych społeczeństwa
przy równoczesnym wytwarzaniu produktów leśnych (drewno i użytki uboczne).
Las Komunalny ze względu na swoją funkcję wymaga prowadzenia działań w kierunku
uatrakcyjnienia jego walorów i przygotowania w większym stopniu dla celów
wypoczynkowych ludności. Do działań tych należy zaliczyć:
1. Przebudowę struktury jednogatunkowych drzewostanów na odpowiadające
celom zdrowotno – wypoczynkowym (drzewostany wielogatunkowe o
strukturze złożonej, wielopiętrowej). W celu stworzenia dogodnych warunków
dla wypoczynku należy zwiększyć udział buka, dębu, modrzewia, daglezji (na
nieco żyźniejszych glebach) oraz dębu czerwonego i brzozy (na siedliskach
słabszych). Ponadto jako podszyty należy wprowadzić kępami min. jarzębinę,
czeremchę amerykańską leszczynę, derenie, kalinę, trzmielinę, tarninę. Drogi i
alejki spacerowe powinny zostać uatrakcyjnione poprzez wprowadzenie
krzewów ozdobnych (np. śnieguliczka biała, forsycja). Tak ukształtowany
krajobraz w lesie komunalnym powinien być atrakcyjny o każdej porze roku.
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2. Remont i konserwację istniejących dróg, ścieżek i alejek spacerowych tak,
aby ich nawierzchnia była wyrównana i należycie utwardzona. Należy również
zamknąć ruch pojazdów na większości dróg lasu.
3. Budowę odpowiednich urządzeń socjalnych. Mimo iż las komunalny jest
dobrze przystosowany do różnych form wypoczynku min poprzez obecność
basenu kąpielowego, dwóch miejsc plażowych, zbiornika wodnego
zarybionego, przystani kajakowej i miejsca przeznaczonego na organizowanie
festynów, ze względu na pojawiające się nowe potrzeby mieszkańców zasadne
staje się wprowadzenie nowych urządzeń socjalnych tj:
- korty tenisowe ziemne;
- boksy parkingowe;
- zaplecze basenu kąpielowego;
- zaplecze gastronomiczne;
Ochrona lasu
W Lesie Komunalnym konieczne jest prowadzenie czynności ochronnych w sposób
intensywny w celu zachowania odpowiedniego stanu zdrowotnego lasu, co jest warunkiem
spełnienia przez las funkcji spacerowo-wypoczynkowej. Ochrona ta sprowadza się do
racjonalnego prowadzenia pielęgnacji upraw co uodporni drzewostany na szkody od okiści i
wiatru, właściwego wykonania cięć pielęgnacyjnych jako zabiegu hodowlanego, ochrony
przed szkodnikami pierwotnymi.
Ciecia pielęgnacyjne powinny być przeprowadzone na zasadzie selekcji indywidualnej.
Należy przeznaczyć do usunięcia drzewa martwe, przygłuszone, uszkodzone przez szkodniki
owadzie, grzyby pasożytnicze i wiatr.
Istotnym elementem zwalczania szkodników jest ochrona ptactwa, w szczególności
śpiewającego. Obecność ptactwa śpiewającego posiada ponadto ważne walory podnoszące
wypoczynkowo - estetyczną funkcję lasu, wzbogacając las o naturalną muzykę ptasią. Ptaki
śpiewające przyczyniają się bowiem swoim śpiewem do lepszego i bardziej atrakcyjnego
wypoczynku w lesie. Dla naturalnego wykorzystania ptactwa zależy zachować w lesie
komunalnym drzewa dziuplaste, lub wyposażyć las w odpowiednią liczbę budek lęgowych
dla ptaków i ustawić kilka karmników.
3.4.3

Walory przyrodnicze gminy

W obrębie granic miasta Lublińca można wyróżnić wiele cennych pod względem
przyrodniczym i krajobrazowym powierzchni przyrodniczych min. lasy, doliny rzeczne,
stawy rybne i agrocenozy.
Obszary leśne zajmują dużą powierzchnię gminy, głównie w środkowej i południowej
jej części i charakteryzują się zróżnicowaną bioróżnorodnością.
O walorach przyrodniczych gminy decydują przede wszystkim Las Komunalny
(omówiony w rozdziale 3.4.2.) w południowo – zachodniej części miasta wraz z urządzeniami
sportowymi i rekreacyjnymi oraz ciągi ekologiczne. Głównym ciągiem ekologicznym
biegnącym środkiem miasta jest dolina Lublinicy wraz z potokiem Steblowskim, która
rozciąga się od granic lasów Kochanowickich, otuliny Parku Krajobrazowego „Lasy nad
Górną Liswartą”, poprzez tereny miejskie do zespołu stawów na zachodnim krańcu miasta.
Kolejne trzy doliny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych wraz ze stawami
Kokotek I i Kokotek II oraz stawem Posmyk rozciągają się wśród kompleksów leśnych w
południowej części miasta łąkami śródleśnymi wzdłuż dopływów Leśnicy i Małej Panwi.
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Dolina Lublinicy charakteryzuje się obecnością niezwykle cennego siedliska boru
bagiennego i torfowisk. Na tym terenie występuje również kompleks stawów hodowlanych
Zagłówek okalanych wąskimi pasmami szuwarów pałki szerokolistnej oraz trzciny pospolitej.
Dolina rzeki Lublinicy powinna zostać objęta ochroną prawną przez utworzenie zespołu
przyrodniczo - krajobrazowego przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej gospodarki
rybackiej.
Kompleks Kokotek I i II i Staw Posmyk są stawami hodowlanymi. Istotnym faktem
przemawiającym za ochroną tego rejonu jest obecność siedlisk boru bagiennego, olsu,
torfowisk i łąk wilgotnych, a więc siedlisk rzadkich i ginących w skali Europy Środkowej.
Obecność wielu chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt decyduje o wysokim
poziomie bioróżnorodności tego terenu. W obrębie rejonu zaobserwowano obecność
wiekowych, okazałych drzew takich jak dęby szypułkowe, wierzba krucha, lipa drobnolistna i
wiąz górski.
Na stawach tych należałoby nadal prowadzić gospodarkę rybacką, lecz w sposób
przyjazny dla zachowania wysokiej bioróżnorodności.
Kompleks Kokotek I i II przewidziane są do ochrony jako zespół przyrodniczokrajobrazowy.
Dolina Leśnicy jest szczególnie atrakcyjna pod względem przyrodniczym ze względu
na obecność malowniczych meandrów i lasów o strukturze łęgowej, gdzie znajduje się szereg
zespołów zabudowy letniskowej. Brzegi Leśnicy są miejscami pokryte zadrzewieniami
złożonymi z okazałych dębów szypułkowych, lip drobnolistnych, jesionów wyniosłych,
wierzb kruchych i olsz czarnych. W obrębie Doliny znajduje się jedno z dwóch stanowisk
bobra i brodźca piskliwego. Tutaj także gnieździ się samotnik i zimorodek. Dolina rzeki
Leśnicy została wstępnie zakwalifikowana jak obszar chronionego krajobrazu.
Dolina Małej Panwi charakteryzuje się wyjątkowymi wartościami przyrodniczymi i
krajobrazowymi, gdzie zachowało się naturalne koryto i otoczenie rzeki, która płynąc w
głębokiej dolinie tworzy przepiękne meandry, terasy zalewowe i starorzecza. W dolinie rzeki
występują fragmenty lasów łęgowych i olsów, z dominującą w drzewostanie olszą czarną. Na
omawianym terenie odnotowano częste występowanie chronionego wawrzynka wilcze łyko
rosnącego na południowych zboczach doliny oraz przylaszczki pospolitej. Gatunkami
chronionymi na tym terenie są widłak jałowcowaty i kopytnik pospolity. Obecnie toczy się
postępowanie w kierunku objęcia Doliny Małej Panwi ochroną prawną jako obszar
chronionego krajobrazu .
Dodatkowo tereny o cennych walorach przyrodniczych znajdują się w rejonie Stawu
Piegża (Kacze Jezioro).
Staw Piegża jest stawem hodowlanym, ale posiada on również niezwykle ważne
znaczenie dla wielu gatunków ptaków. Znajdują się tutaj żerowiska i miejsca lęgowe rzadkich
i zagrożonych gatunków np. żurawia, perkoza rdzawoszyjnego, bąka, kszyka, lelka i
samotnika. Jest to również miejsce żerowania orła bielika i jedno z nielicznych miejsc stałego
występowania wydry i sezonowego przebywania bobra. Obecnie toczy się postępowanie w
sprawie objęcia rejonu Stawu Piegża wraz z sąsiadującym z nim torfowiskiem ochroną
prawną jako użytek ekologiczny.
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Tabela 14. Tereny wskazane do objęcia ochroną prawną

Nazwa – położenie
1. Staw Piegża
2. Dolina Małej Panwi
3. Dolina Leśnicy
4. Kompleks Kokotek I i II

Proponowana forma ochrony
Użytek ekologiczny
Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu (wstępnie
zakwalifikowany)
Zespół przyrodniczo - krajobrazowy

Pomniki przyrody na terenie gminy Lubliniec ustanowione na mocy Rozporządzeń i
Orzeczeń Wojewody (stan na 31 grudnia 2002 r);
•
•
•
•
•
•
•

Klon pospolity;
Granit biotytowy – głaz;
Cis pospolity;
Buk pospolity;
Dąb szypułkowy (3 sztuki);
Lipa drobnolistna;
Żywotnik zachodni – grupa 15 sztuk.

3.4.4

Podsumowanie

1. Leśne ekosystemy gminy Lubliniec położone są częściowo na północnym obrzeżu leśnej
strefy ochronnej GOP-u i z uwagi na swoją rolę wymagają priorytetowych i skutecznych
działań ochronnych.
2. Kompleksy leśne otaczające Lubliniec i zlokalizowane tu obiekty rekreacyjne stwarzają
duże możliwości rozwoju turystyki, aktywnych form wypoczynku a nawet sprzyjają
terapii niektórych schorzeń. Rzadkie ekosystemy oraz gatunki fauny i flory mogą być
obiektem różnorodnych zajęć edukacyjno-dydaktycznych a także badań naukowych.
3. Położenie Lublińca w naturalny sposób sprzyja migracji i mieszaniu się leśnych oraz
łąkowo-murawowych elementów faunistyczno –florystycznych. Procesy te ograniczone są
jednak brakiem stabilnych i szerokich korytarzy ekologicznych, łączących okolice
Lublińca z kompleksami leśnymi doliny Liswarty.
4. Ponad 60% powierzchni miasta zajmują tereny leśne, których najcenniejsze fragmenty
skupione są na jego południowych terenach. Dominuje świeży bór sosnowy lecz
występują tu także fragmenty boru bagiennego i trzcinnikowego, łęgów, olsów i
torfowisk, sąsiadujące często z dużymi stawami jak Kokotek I, Kokotek II, Piegża i
Posmyk. Wszystkie te ekosystemy cechuje duża różnorodność gatunkowa zwłaszcza
ptaków lęgowych, a także obecność populacji chronionych w Polsce gatunków ssaków jak
bóbr i wydra.
5. Obszarem o szczególnej cenności przyrodniczej jest dolina Małej Panwi z terasami
zalewowymi i starorzeczami, gdzie znajduje się jedno z nielicznych na Górnym Śląsku
miejsc lęgowych orła bielika.
6. O walorach przyrodniczych ekosystemów gminy Lubliniec świadczy także różnorodność
gatunkowa ornitofauny. Udokumentowano występowanie aż 129 gatunków ptaków
lęgowych, z czego jednak aż 40 gatunków, tj. 31% jest poważnie zagrożonych
wymarciem.
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7. Ekosystemy towarzyszące zbiornikom wodnym oraz ich ekosystemy wodne są między
innymi ważnym miejscem lęgowym bogatej fauny płazów objętej w Polsce ochroną
prawną.
8. Stosunkowo mało zróżnicowane są ekosystemy miejskie Lublińca. Wszystkie typy zieleni
miejskiej wymagają jeszcze intensywnych zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza
prowadzących do zwiększenia ich powierzchni ogólnej i bioróżnorodności.

3.5 Gleby
Gleba stanowi taki element środowiska naturalnego, którego właściwości wpływają w
ogromnym stopniu na ich przydatność rolniczą. W związku z tym powinna być dobrze
poznana i chroniona przed zanieczyszczeniami. W kraju co 5 lat prowadzone są badania
monitorujące stan gleb, zmianę ich cech charakterystycznych, a w szczególności ich składu
chemicznego pod wpływem działań antropogenicznych w ramach sieci krajowej i regionalnej.
Na terenie gminy Lubliniec nie zlokalizowano jednak punktów pomiarowych, w związku z
czym danych dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb w gminie Lubliniec nie zgromadzono.
W Gminie Lubliniec użytki rolne w tym ogrody, sady, ogródki przydomowe zajmują
powierzchnię 1 540 ha co stanowi 17,2 % powierzchni miasta. Najbardziej wartościowe gleby
klasy III wymagające ochrony zlokalizowane są w północno – wschodniej i północno zachodniej części miasta. Gleby te stanowią 20,4 % gruntów rolnych. Ponadto we wschodniej
części miasta znajdują się gleby IV klasy również wymagające ochrony, które stanowią 44 %
użytków rolnych. Około 90 % użytków rolnych jest zmeliorowana (oprócz rejonu Kokotek –
Posmyk). W przysiółku Kokotek przeważają gleby V i VI klasy.
Pod względem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, biorąc pod uwagę
kompleksową ocenę gleby, agroklimat, rzeźbę terenu i stosunki wodne miasto Lubliniec
stanowi 13 miejsce wśród 50 gmin rejonu częstochowskiego.
Głównymi czynnikami zanieczyszczającymi gleby są metale ciężkie oraz
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Metale ciężkie w glebach mają
pochodzenie geogeniczne związane z naturalnym składem mineralogicznym i procesami
hydrogeologicznymi oraz pochodzenie antropogeniczne, szczególnie szkodliwe. Źródłem
antropogenicznym metali ciężkich są :
• pyły powstające w procesach technologicznych;
• skażenia w pobliżu szlaków komunikacyjnych, punktach dystrybucji paliw w wyniku
spalania paliw ołowiowych;
• ścieki i osady z oczyszczalni zawierające metale ciężkie, w przypadku gdy stosowane są
do nawożenia;
• ze składowisk odpadów przemysłowych zawierających metale ciężkie.
3.5.1

Podsumowanie

1. W granicach gminy Lubliniec nie występują udokumentowane zasoby kopalin.
2. Na terenie gminy przeważają gleby III klasy jakości i IV klasy jakości. W ostatnich latach
jednak nie prowadzono monitoringu gleb w ramach sieci krajowej i regionalnej, nie
dysponuje się aktualnymi danymi stopnia ich zanieczyszczenia pod wpływem
antropopresji.
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3.6 Hałas
Hałas jest jednym z elementów odziaływujących na komfort psychiczny ludności
szczególnie w rejonach zurbanizowanych z gęstymi sieciami komunikacyjnymi i dużą ilością
zakładów produkcyjnych. Wzrost natężenia hałasu spowodowany jest wzrostem liczby
samochodów osobowych i ciężarowych oraz wzmożonym ruchem tranzytowym w
komunikacji międzynarodowej. Staje się to coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców w
szczególności w bliskim sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu.
Na tle całego powiatu lublinieckiego wpływ hałasu komunikacyjnego i przemysłowego
ma szczególne znaczenie w Lublińcu. W mieście Lublińcu zlokalizowany jest przemysł
(lniarski, elektroenergetyczny) jednak podstawowym i wyjątkowo uciążliwym źródłem hałasu
w mieście jest komunikacja (linie kolejowe i drogi przelotowe prowadzące tranzyt).
Przez centrum miasta przebiegają ciągi komunikacyjne w relacji:
• Drogi krajowej nr 46 Częstochowa – Lubliniec – Opole;
• Drogi krajowej nr DK11 Bytom – Lubliniec – Kluczbork – Poznań;
• Drogi nr 906 Lubliniec – Piasek – Koziegłowy;
• Pierwszorzędnej linii kolejowej Kielce – Lubliniec – Fosowskie;
• Pierwszorzędnej linii kolejowej Kalety - Lubliniec – Kluczbork;
• Pierwszorzędnej linii kolejowej towarowej Pyskowice – Lubliniec.
Do najbardziej newralgicznych odcinków ze względu na nasilenie ruchu i sposób
zabudowy są ulice Mickiewicza, Piłsudskiego, Kilińskiego i Powstańców Śląskich.
Dopuszczalne i progowe poziomy hałasu w środowisku zawarte są w rozporządzeniach:
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych leśnictwa z dnia 13
maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 1998r.,
Nr 66, poz. 436);
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku (Dz. U. 2002 r., Nr 8,
poz. 81) w sprawie progowych poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie
powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny,
do kategorii terenu zagrożonego hałasem.
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Tabela 15. Wartości progowe poziomu hałasu dla drogi wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w
dB18(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 81)

Przeznaczenie terenu

Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
Tereny wypoczynkoworekreacyjne poza miastem
Tereny zabudowy związanej ze
stałym lub wielogodzinnym
pobytem dzieci i młodzieży
Tereny zabudowy szpitalnej,
sanatoryjnej i domów opieki
społecznej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej

Wartość progowa poziomu hałasu dla drogi lub linii kolejowej
wyrażona równoważnym poziomem dźwięku A w dB
Pora dnia –6:00 do 22:00
Pora nocy –od 22:00 do 6:00
(przedział czasu odniesienia
(przedział czasu odniesienia
równy 16 godzinom)
równy 8 godzinom)

60

50

60

50

65

60

75

67

Zgodnie z dokumentem „Stan Środowiska w Województwie Śląskiem w 2001 r.” teren
gminy Lubliniec nie został objęty badaniem natężenia hałasu drogowego i kolejowego (brak
punktów pomiarowych w ramach monitoringu).
3.6.1

Podsumowanie

1. Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu na terenie gminy należy komunikacja drogowa.
O klimacie akustycznym miasta decyduje przede wszystkim hałas spowodowany ruchem
drogowym odbywający się drogami krajowymi oraz drogami wojewódzkimi, na których
koncentruje się przewóz tranzytu zagranicznego.
2. Brak jest stałego monitoringu natężenia hałasu na terenie gminy Lubliniec.
3. Przemysł stanowi drugorzędne źródło uciążliwości na środowisko akustyczne miasta.

18

Stan środowiska w województwie śląskim w 2001r.,Wojewoda Śląski, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Katowicach, Katowice 2002r.
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4 Strategia ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec do roku
2010.
Rozwój Gminy Lubliniec powinien odbywać się zgodnie z zapisami polityki
ekologicznej państwa, której głównym celem jest stworzenie warunków do realizacji ochrony
środowiska. Aby cel ten mógł być w pełni zrealizowany należy do strategii rozwoju gminy
wprowadzić zasadę zrównoważonego rozwoju polegającą na zharmonizowaniu celów
gospodarczych i społecznych gminy z celami ochrony środowiska. Zrównoważony rozwój to
taki „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym występuje proces integrowania działań
politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz
trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości
zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”(Prawo Ochrony Środowiska - DZ.U,
2001r., Nr 62, poz. 627, Art. 3 pkt. 50).
Strategia ochrony środowiska obejmuje cele długoterminowe do 2010 r. oraz cele
krótkoterminowe do roku 2006 wraz zadaniami do realizacji na lata 2004-2006. Cele
wyznaczone w ramach strategii ochrony środowiska dotyczą ochrony powietrza
atmosferycznego, ochrony przed nadmiernym natężeniem hałasu, poprawy jakości wód
powierzchniowych, podziemnych i gleb, ochrony przyrody i krajobrazu oraz monitoringu
opłat za korzystanie ze środowiska i edukacji ekologicznej. Istotnymi zagadnieniami ujętymi
w programie ochrony środowiska są również działania na rzecz zrównoważonego
wykorzystania materiałów, wody i energii, racjonalnej gospodarki lasami, ochrony
różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz ochrony przed powodzią.
W niniejszym rozdziale przedstawione zostały zadania w podziale na cele
długoterminowe, w tym kierunki działań do roku 2010, oraz cele krótkoterminowe wraz z
zadaniami na lata 2004-2006. Poniższy zestaw celów i zadań stanowią swoisty katalog
działań proekologicznych, których realizacja uzależniona jest od aktualnych potrzeb gminy,
jej sytuacji finansowo - ekonomicznej oraz możliwości uzyskania dofinansowania na
poszczególne przedsięwzięcia z Wojewódzkiego bądź Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, z funduszy strukturalnych i ze środków unijnych. Z
katalogu celów na najbliższe lata wybrano zadania priorytetowe, których wykonanie jest
możliwe ze względu na sposobność pozyskania środków na ich realizacje (plan operacyjny
rozdział 5.3). Zadania, których realizacja w najbliższych latach będzie niemożliwa ze
względu na brak odpowiednich środków zostaną przesunięte w czasie i uwzględnione w
planach na lata 2007-2010 i lata późniejsze.

4.1 Katalog proekologicznych celów długoterminowych i
krótkoterminowych
4.1.1

Monitoring opłat za korzystanie ze środowiska

Funkcję kontroli opłat za korzystanie ze środowiska na terenie gminy Lubliniec
przejmie planowany do wdrożenia w roku 2004 system REMAS. Ogólnym celem systemu
REMAS jest wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską poprzez dążenie do
spełnienia wymogów unijnych oraz osiągnięcie celów środowiskowych tj. ograniczanie
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Cele w tym zakresie
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wyznacza Program Ochrony Środowiska Województwa wraz z zintegrowanymi programami
na szczeblu powiatowym i gminnym. Potwierdzeniem osiągnięcia celów wyznaczonych w
programach ochrony środowiska jest ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana
okresowo (ustawowo co 2 lata) z wykorzystaniem zestawu wskaźników oceny efektów
działalności środowiskowej, ujednoliconych w skali gmin, powiatów i województwa.
Funkcjonowanie systemu REMAS na szczeblu gminy sprowadza się do stworzenia
systemu zarządzania środowiskowego przy ścisłej współpracy z przedsiębiorcami. W celu
osiągnięcia zamierzonych efektów ekologicznych konieczna jest współpraca liderów
lokalnych (gminnych) z liderem REMAS (Zarząd Województwa), zaangażowanie jednostek
monitorujących stan środowiska w regionie, zaplecza naukowo-badawczego, uczestnictwo
firm wykonawczych, baków i funduszy ekologicznych w rozwiązywaniu problemów ochrony
środowiska a także realizacji i finansowaniu zadań priorytetowych. Istotnym czynnikiem
mającym wpływ na sprawne funkcjonowanie systemu jest aktywny udział społeczeństwa w
definiowaniu problemów ekologicznych i ich rozwiązywaniu, planowo prowadzona edukacja
ekologiczna w gminie oraz współpraca z organizacjami społecznymi.
W zakresie monitoringu opłat za korzystanie ze środowiska zakłada się realizację
następujących celów:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

MONITORING OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Kierunki działań:
-

Wprowadzenie systemu opłat za korzystanie ze środowiska.
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

WDROŻENIE SYSTEMU REMAS I ZAPEWNIENIE JEGO
SPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA
Zadania na lata 2004-2006:
-

Wdrożenie oprogramowania zapewniającego szybki dostęp do informacji;
Wypełnienie baz danych zawierających odpowiednie rejestry;
Zbudowanie systemu wymiany informacji na linii Urząd Marszałkowski – powiat –
gmina.
Aktualizacja bazy danych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do
ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Wdrożenie systemu monitorowania założonych do realizacji celów i zadań
uszczegółowionych w Programie Ochrony Środowiska.
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4.1.2

Edukacja ekologiczna

Proces powszechnej edukacji ekologicznej obejmujący wszystkich obywateli jest
obowiązkiem wynikającym z zapisów Konstytucji RP (Art. 5) uchwalonej w 1997r. Stan
świadomości ekologicznej społeczeństwa jest istotnym elementem działań na rzecz ochrony
środowiska. Edukacja ekologiczna powinna być prowadzona na wszystkich szczeblach
szkolnictwa i administracji i powinna obejmować promocję racjonalnych sposobów
użytkowania zasobów naturalnych oraz sposobów oszczędnego i rozsądnego gospodarowania.
Wprowadzenie edukacji ekologicznej ma na celu osiągnięcie takiego poziomu świadomości
społeczeństwa, aby prowadziło to do ukształtowania nawyków i zachowań sprzyjających
realizacji zadań w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Na terenie gminy Lubliniec w ciągu kilku ostatnich lat promowano rozwój edukacji
ekologicznej poprzez popularyzację konkursów o tematyce ekologicznej (m.in. Zespół Szkół
Specjalnych w Lublińcu organizuje co rok Powiatowy Konkurs Ekologiczny). Ponadto od
1998 roku na terenie miasta prowadzone są działania w ramach programu ekologicznego
„Lubi mi się tu żyć – edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych Lublińca”19. W
pierwotnych zamierzeniach program miał trwać 6 miesięcy, jednak pewne działania nadal są i
będą realizowane ze względu na duże zaangażowanie i zainteresowanie mieszkańców.
Głównym celem programu jest wykształcenie odpowiedzialności mieszkańców za
czystość miasta, które charakteryzuje się obecnością pięknych lasów, czystych wód i
przyjaznego otoczenia. Celem pośrednim projektu jest osiągnięcie integracji środowiska
poprzez upowszechnienie zachowań proekologicznych wśród mieszkańców, rozwój edukacji
ekologicznej w szkołach wśród dzieci i młodzieży.
W ramach programu podjęto szereg działań w kierunku wzrostu świadomości
społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, min:
- rozwój edukacji w dziedzinie wprowadzanej w mieście segregacji
odpadów poprzez organizowanie pogadanek, konkursów plastycznych,
literackich, przedstawień teatralnych;
- zakładanie Klubów Młodego Ekologa;
- organizowanie zielonych patroli;
- organizowanie zbiórki surowców wtórnych w przedszkolach i szkołach na
zasadach konkursów po hasłem „Miasto wolne od śmieci”;
- prowadzenie imprez przez nauczycieli i wychowawców w formie eko –
ścieżek dydaktycznych;
- propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia poprzez prowadzenie
cyklu pogadanek i zajęć dydaktycznych np. o patologii zagrażającej życiu i
zdrowiu;
- organizowanie Otwartego Turnieju Wiedzy Ekologicznej
Na terenie gminy Lubliniec prowadzone są coroczne konkursy ekologiczne takie jak:
„Ładniejszy Lubliniec” czy „Witryna Sklepu”.
Cele wyznaczone w zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy Lubliniec
odzwierciedlają główne cele edukacji ekologicznej wyznaczone w Narodowym Programie
Edukacji Ekologicznej.

19

Fundacja Nasza Ziemia, Przyjaciele ziemi, Warszawa 1999 r.
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Główne cele Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej:20
- Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej
z
uwzględnieniem zmian zachodzących w procesie reformowania państwa
oraz integracji z Unią Europejską.
- Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym
z wdrożeniem idei i zasad zrównoważonego rozwoju pozwalających
kształtować świadomość ekologiczną w warunkach demokracji życia
społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej.
- Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez:
• Promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści;
• Wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych;
• Uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu
decyzyjnego związanego z edukacją ekologiczną.
W zakresie edukacji ekologicznej na terenie gminy Lubliniec wyznaczono następujące cele
oraz zadania konieczne do ich realizacji:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

ROZWIJANIE I UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
ORAZ KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ
MIESZKAŃCÓW W GMINIE LUBLINIEC.
Kierunki działań:
-

Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej na terenie gminy Lubliniec.
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

WDROŻENIE SYSTEMU INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA W
ZAKRESIE TEMATYKI OCHRONY ŚRODOWISKA
Zadania na lata 2004-2006:
-

-

Opracowanie nowoczesnych programów dydaktycznych dla młodzieży szkół
podstawowych i ponad podstawowych, przedstawiających problematykę zagrożeń
ochrony środowiska przyrodniczego w gminie Lubliniec.
Organizowanie międzyszkolnych olimpiad i konkursów dotyczących sposobów
rozwiązywania ochrony przyrody w Polsce i gminie Lubliniec.
Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych na temat aktualnych zagrożeń środowiska
przyrodniczego w gminie i stosowanych działaniach zapobiegawczych.
Wytyczanie ścieżek dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych przyrodniczo
ekosystemach.
Opracowanie i upowszechnienie informatora o walorach przyrodniczych gminy
Lubliniec.

20

Narodowy Program Edukacji Ekologicznej, program wykonawczy Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej
oraz warunki jego wdrażania, Ministerstwo Środowiska, Warszawa luty 2001.
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-

-

4.1.3

Dokształcanie nauczycieli w zakresie korzystania z programów dydaktycznoedukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz terenowych ścieżek
dydaktycznych.
Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji samorządowej w zakresie
ekologii i rozwoju zrównoważonego, głównie w aspekcie przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej.
Propagowanie akcji proekologicznych jak np. "sprzątanie świata" wśród młodzieży
szkolnej i mieszkańców gminy.
Działania
informacyjno-edukacyjne
podnoszące
świadomość
ekologiczną
mieszkańców gminy.
Rozwój edukacji ekologicznej poprzez stworzenie ośrodka edukacji ekologicznej w
stanicy harcerskiej w Kokotku.
Powietrze atmosferyczne

Zagadnienie ochrony powietrza polskie ustawodawstwo reguluje w ustawie z dnia 27
kwietnia Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001r., Nr 62, poz. 627 z późniejszymi
zmianami). Zgodnie z Art. 85 wyżej cytowanej ustawy ochrona powietrza atmosferycznego
polega na zapewnieniu najlepszej jego jakości, w szczególności poprzez:
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów
lub co najmniej na tych poziomach,
- zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie
są one dotrzymane.
Kwestie dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami
Prawo Unii Europejskiej reguluje kompleksowo w tzw. Dyrektywie ramowej w sprawie
oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC, która określa metody i
kryteria oceny jakości powietrza. Zagadnienia oceny jakości powietrza atmosferycznego
precyzują ponadto:
- Dyrektywa Rady 99/30/EC (z dnia 22.04.1999 r.) dotycząca wartości
granicznych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, cząstek
zawieszonych i ołowiu w powietrzu atmosferycznym,
- Propozycja Dyrektywy Rady dotycząca zawartości ozonu w otaczającym
powietrzu,
- Propozycja Dyrektywy Rady dotycząca wartości granicznych dla benzenu i
tlenku węgla w otaczającym powietrzu.
Kluczową ze względu na dążenie do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia
powietrza spowodowanego emisją z zakładów przemysłowych jest dyrektywa Rady
84/360/EWG, która uwzględnia zasadę prewencji i regułę ostrożności.
Program Ochrony Środowiska dla gminy Lubliniec w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego określa zadania proekologiczne, których realizacja przyczyni się w
znacznym stopniu do poprawy jakości powietrza w wyniku redukcji emisji pyłów, dwutlenku
siarki, tlenków azotu, substancji toksycznych. Do działań z tego zakresu należy zaliczyć
ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację lub wymianę na ekologiczne lokalnych
kotłowni opalanych węglem oraz kotłowni i pieców domowych czy zminimalizowanie
wpływu emisji komunikacyjnej poprzez ograniczenie dostępu pojazdów samochodowych do
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obszarów, w których następuje przekroczenie stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych
(dwutlenek azotu, benzen).
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego a w szczególności ograniczenia niskiej
emisji na terenie gminy przewidziano program organizacyjno-finansowy, którego
zasadniczym zagadnieniem jest wspieranie przedsięwzięć prowadzących do zmniejszenia
emisji zanieczyszczeń ze źródeł węglowych. Realizacja programu wiąże się z
wprowadzeniem systemu dotacji dla odbiorców zamieniających źródła węglowe na
proekologiczne (na gaz ziemny czy olej opałowy). Działania tego rodzaju mają na celu
stopniową poprawę jakości powietrza atmosferycznego a w konsekwencji przyczynią się do
globalnego ograniczenia efektu cieplarnianego.
W zakresie ograniczenia wysokiej emisji istotnym przedsięwzięciem jest
przeprowadzenie modernizacji źródła ciepła ciepłowni PECS Lubliniec poprzez
wprowadzenie kogeneracji.
Największe bezwzględne zagrożenie dla powietrza atmosferycznego stwarzają warunki
komunikacyjne na terenie miasta, min ze względu na obecność dwóch krzyżujących się dróg
przelotowych w centrum miasta. Rozwiązanie problemu nadmiernego zanieczyszczenia
śródmieścia zanieczyszczeniami spalinowymi wiąże się z wyprowadzeniem transportu
tranzytowego poza teren miasta poprzez budowę obwodnicy północnej oraz realizację II i III
etapu przebiegu ul. Śródmiejskiej w Lublińcu. Działania te przyczynią się do zmniejszenia
transportu w mieście ograniczając jednocześnie natężenie hałasu komunikacyjnego.
W trakcie precyzowania celów w zakresie ochrony powietrza uwzględniono specyfikę
gminy Lubliniec (leśno-rekreacyjna funkcja gminy, niewielką uciążliwość przemysłową i
dużą uciążliwość komunikacyjną) oraz cele wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska
dla Powiatu Lublinieckiego (w tym wytyczne do sporządzenia programu ochrony środowiska
dla gminy Lubliniec zawarte w programie na szczeblu powiatowym).
W zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego przewiduje się zrealizować
następujące cele środowiskowe:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Kierunki działań:
-

Ograniczenie emisji komunikacyjnej;
Ograniczenie emisji niskiej z procesów spalania paliw stałych;
Zminimalizowanie emisji z zakładów produkcyjnych i ciepłowniczych.
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

OGRANICZENIE EMISJI KOMUNIKACYJNEJ
Zadania na lata 2004-2006:
-

Wyprowadzenie transportu tranzytowego poza teren Miasta Lublińca poprzez budowę
obwodnicy płn. w ciągu DK 46 w Częstochowa - Opole oraz budowa przedłużenia ul.
Klonowej do obwodnicy północnej.
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-

Budowa II i III etapu przebiegu ul. Śródmiejskiej w Lublińcu, w celu zmniejszenia
natężenia ruchu samochodowego w centrum starego miasta.
Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę.
Budowa systemu tras rowerowych w mieście.
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

OGRANICZENIE EMISJI NISKIEJ Z PROCESÓW SPALANIA PALIW
STAŁYCH
Zadania na lata 2004-2006:
-

Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii.
Wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych systemów grzewczych.
Termomodernizacja budynków.
Rozbudowa sieci gazowej.
Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.
Podłączenie kotłowni lokalnych i pojedynczych budynków mieszkalnych do sieci
ciepłowniczej.
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

ZMINIMALIZOWANIE EMISJI Z ZAKŁADÓW PRODUKCYJNYCH I
CIEPŁOWNICZYCH
Zadania na lata 2004-2006:
-

4.1.4

Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii ograniczających
emisje zanieczyszczeń do powietrza.
Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstających w procesie spalania
paliw i innych procesach.
Wdrożenie przedsięwzięć modernizacyjnych systemów energetycznych tj.:
ciepłowniczych, elektroenergetycznych i gazowniczych.
Organizacja systemów monitorowania stanu zaopatrzenia miasta Lublińca w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe.
Rozwój sieci elektroenergetycznej, sieci przesyłowej i dystrybucyjnej na terenie
miasta.
Modernizacja źródła ciepła Przedsiębiorstwie Energetycznym Systemy Ciepłownicze
S.A. – wprowadzenie kogeneracji.
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych

Stan zanieczyszczenia wód płynących na terenie gminy Lubliniec jest, zgodnie z oceną
przeprowadzoną w rozdziale 3.2., na większości odcinków rzek ponadnormatywny. Obecny
stan zanieczyszczenia wód wskazuje na konieczność wprowadzenia działań w kierunku ich
ochrony, racjonalnego ich wykorzystania oraz osiągnięcia standardów jakości wody
obowiązujących w Unii Europejskiej.
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Głównym aktem prawnym w polskim ustawodawstwie, regulującym zagadnienia
dotyczące ochrony wód jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 r., Nr
115, poz. 1229, z późniejszymi zmianami). Ustawa ta reguluje sposoby zarządzania zasobami
wodnymi, którego głównymi założeniami jest:
- zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości wody dla ludności;
- ochrona zasobów wodnych przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub
nadmierną eksploatacją;
- utrzymywanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody
zależnych;
- ochrona przed powodzią oraz suszą;
- zapewnienie wody na potrzeby rolnictwa oraz przemysłu;
- zaspokojenie potrzeb związanych z turystyką, sportem oraz rekreacją;
- tworzenie warunków dla energetycznego, transportowego oraz rybackiego
wykorzystania wód.
•
•

Ochrona wód zgodnie z wyżej cytowaną ustawą polega w szczególności na:
unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności
zanieczyszczenia substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,
zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych
poziomów zwierciadła wody.

Zasadniczym unijnym aktem prawnym w zakresie jakości wód jest dyrektywa Rady
91/271/EWG z 21 maja 1991r. odnosząca się do oczyszczania ścieków komunalnych.
Podstawowym jej założeniem jest ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami zrzutu
ścieków komunalnych z aglomeracji miejskich poprzez zobowiązanie państw członkowskich
do zapewnienia systemów odbioru i oczyszczania tych ścieków. Wdrożenie dyrektywy w
Polsce wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych na budowę
nowych oczyszczalni ścieków, modernizację oczyszczalni istniejących, a także na budowę i
rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
Okres przejściowy w zakresie zapewnienia systemów kanalizacji
zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz w zakresie oczyszczania
ścieków komunalnych przed zrzutem (zgodnie z wyżej cytowana dyrektywą)
dla aglomeracji powyżej 10 000 mieszkańców funkcjonuje do dnia 31
grudnia 2008 r.
Istotnym zagadnieniem w zakresie ochrony wód jest ponadto zapewnienie odpowiedniej
jakości wody pitnej, co reguluje Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Program ochrony środowiska
powinien precyzować zadania ekologiczne, które przyczynią się do zapewnienia
mieszkańcom wody pitnej odpowiadającej standardom unijnym. Wyznaczone w programie
zadania powinny prowadzić do poprawy jakości wody dostarczanej ludności przez wodociągi
komunalne.
W zakresie ochrony wód w Unii Europejskiej obowiązują następujące Dyrektywy:
• 2000/60/WE Ramowa Dyrektywa Wodna;
• 96/61/EEC dotycząca zintegrowanej ochrony przed zanieczyszczeniem;
• 91/676/EEC w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami, pochodzącymi
ze źródeł rolniczych;
• 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje
niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego;
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Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy Lubliniec
nierozerwalnie wiąże się z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej poprzez
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, dokonanie rozdziału ścieków sanitarnych
i deszczowych oraz poprawę stopnia oczyszczenia ścieków w szczególności w zakresie
usuwania związków biogennych. W najbliższym czasie planuje się rozbudowę miejskiej
oczyszczalni ścieków w celu uzyskania wymaganej redukcji zanieczyszczeń i dostosowania
do unijnych przepisów, budowę nowej oczyszczalni w Kokotku oraz objęcie kanalizacją
obszarów dotąd nieskanalizowanych. Ponadto na obszarach, gdzie odprowadzanie ścieków
siecią kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe lub nieopłacalne działania ukierunkowane będą
na budowę oczyszczalni przyzagrodowych, co uzależnione jest od stopnia zainteresowania
mieszkańców.
Ochrona wód podziemnych polega między innymi na racjonalnym ich
wykorzystywaniu. Działania na tej płaszczyźnie należy ukierunkować na wprowadzenie
skutecznego monitoringu sieci wodociągowej pod względem wykorzystania oraz
ograniczenie wykorzystania wód dobrej jakości na cele przemysłowe. W zakresie
zaopatrzenia mieszkańców w wodę konieczne są działania usprawniające system
doprowadzania wody dobrej jakości do mieszkańców min poprzez wymianę sieci
wodociągowych ulegających częstym awariom i sieci azbestowo – cementowych oraz
budowę sieci wodociągowej na terenach jej pozbawionych. W celu zapewnienia
mieszkańcom wody dobrej jakości konieczna jest również modernizacja ujęć wody na terenie
miasta w tym min. stacji uzdatniania wody w Kokotku ze względu na znaczne zażelazienie i
wyczuwalny nieprzyjemny zapach wody.
W zakresie zapewnienia miastu właściwej ochrony przeciwpowodziowej przewiduje się
w rejonach szczególnie narażonych na zatapianie budowę zbiorników retencyjnych oraz
kanałów melioracyjnych (dzielnica Steblów – według wariantowej koncepcji odwodnienia
dzielnicy Steblów).
W zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych wyznaczono następujące
cele:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

PRZYWRÓCENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, ICH OCHRONA I
RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA.
Kierunki działań:
-

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ich ochrona,
Poprawa jakości wód podziemnych i ich ochrona,
Wprowadzenie programu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania suszy.
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I ICH
OCHRONA
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Zadania na lata 2004-2006:
-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w przysiółku
Kokotek.
Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o wykonane kolektory
główne.
Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w celu uzyskania wymaganej redukcji
zanieczyszczeń i dostosowania do przepisów unijnych, rozwiązania gospodarki
osadowej.
Wspieranie budowy oczyszczalni przyzagrodowych w miejscach, gdzie jest
niemożliwa lub nieopłacalna budowa zbiorczych oczyszczalni ścieków.
Sukcesywna budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta;
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta
Prowadzenie działań mających na celu wyeliminowanie istniejących źródeł
zagrożeń (odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych)
Wspieranie działań mających na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do wód z działalności rolniczej.

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

PODJECIE DZIAŁAŃ W KIERUNKU ZAPEWNIENIA OCHRONY
UJĘĆ WODY PITNEJ
Zadania na lata 2004-2006:
-

Kompleksowa modernizacja ujęć wody na terenie miasta Lublińca;

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA WÓD PODZIEMNYCH
Zadania na lata 2004-2006:
-

Budowa sieci wodociągowej od ujęcia do przysiółka Kokotek i Posmyk oraz
uzbrojenie istniejących ośrodków wypoczynkowych i ośrodka ZHP.
Ograniczenie wykorzystania dla potrzeb przemysłowych wód podziemnych dobrej
jakości.
Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania sieci wodociągowej.
Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z zapisami pozwoleń
wodno - prawnych .
Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych oraz sieci ulęgających
częstym awariom.

62
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

WPROWADZENIE PROGRAMÓW OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ I PRZECIWDZIAŁANIA SUSZY.
Zadania na lata 2004-2006:
4.1.5

Wykonanie zbiorników małej retencji w rejonach ul. Witosa, ul. Cegielnianej i ul.
Lipska Góra;
Modernizacja sieci odwadniającej dzielnicy Steblów;
Ochrona komponentów litosfery

Ochronę powierzchni ziemi reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.2001r. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) a polega ona na :
1. Zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez:
- racjonalne gospodarowanie;
- zachowanie wartości przyrodniczych;
- zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania;
- ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania;
- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie
wymaganych standardów;
- doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych
standardów, gdy nie są one dotrzymane;
- zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych
dóbr kultury.
2. Zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom.
Ochrona powierzchni ziemi i gleb wiąże się nierozerwalnie z zagadnieniami
omówionymi w pozostałych rozdziałach, a mianowicie ograniczeniem emisji zanieczyszczeń
do powietrza i wody czy wyeliminowaniem „dzikich wysypisk odpadów”. Szczególną uwagę
należy poświęcić ochronie gruntów rolnych.
W zakresie ochrony komponentów litosfery planuje się zrealizować następujące cele:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

RACJONALNE GOSPODAROWANIE KOMPONENTAMI LITOSFERY
PRZY MINIMALIZACJI ANTROPOGENICZNYCH PRZEOBRAŻEŃ I
ZACHOWANIU WARTOŚCI PRZYRODNICZYCH.
Kierunki działań:
-

Ochrona gruntów rolnych.

Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

OCHRONA GRUNTÓW ROLNYCH
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Zadania na lata 2004-2006:
-

4.1.6

Ochrona wartościowych gleb klasy III i częściowo klasy IV;
Przeznaczenie terenów rolnych o wysokiej bonitacji przylegających do zabudowy w
płn. części miasta pod poszerzenie bazy ogródków działkowych;
Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb poprzez ich właściwe użytkowanie.
Ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazowych.

W polskim ustawodawstwie w zakresie ochrony przyrody obowiązują następujące akty
prawne:
- ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r (Dz. U. 2001r.
Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami);
- ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.1991r . Nr 101, poz. 444
z późniejszymi zmianami);
- ustawa Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U.1995r., Nr
147, poz. 713 z późniejszymi zmianami);
- ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz.U.2001r.,
Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991 r. ochrona przyrody
sprowadza się do:
- zachowań prowadzących do właściwego wykorzystania i odnowienia
zasobów naturalnych i ich składników (dziko występujących roślin lub
zwierząt, siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków chronionych roślin
lub zwierząt, zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, roślin lub
zwierząt objętych ochroną na podstawie odrębnych przepisów, przyrody
nieożywionej, krajobrazu, zieleni w miastach i wsiach);
- utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;
- zachowania różnorodności biologicznej;
- zachowania dziedzictwa geologicznego;
- zapewnienia ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z
siedliskami poprzez utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego
stanu;
- ochrony zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochrony drzew oraz
krzewów;
- utrzymywania lub przywracania do właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych, a także innych zasobów przyrody i jej składników;
- kształtowania właściwych postaw człowieka wobec przyrody.
W zakresie ochrony przyrody prawo Unii Europejskiej stosuje Dyrektywę Rady
79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa
ptasia) oraz Dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. o ochronie siedlisk
naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa). Dyrektywa ptasia
dotyczy ochrony wszystkich cennych gatunków ptaków naturalnie występujących w stanie
dzikim na terytorium UE. Natomiast dyrektywa siedliskowa odnosi się do terenów
szczególnie cennych lub zagrożonych zanikaniem o podstawowym znaczeniu dla utrzymania
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populacji gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, podatnych na zagrożenia,
rzadkich i wymagających szczególnej ochrony.
W obrębie granic miasta Lublińca znajdują się takie środowiska przyrodnicze jak: lasy,
doliny rzeczne, stawy rybne, agrocenozy. W obrębie tych środowisk znajdują się takie
powierzchnie przyrodnicze, które mają na celu zachowanie bioróżnorodności i zachowanie
krajobrazu. Cennym walorem przyrodniczym na terenie Lublińca są lasy, których kondycja
została obniżona poprzez prowadzenie gospodarki nastawionej na maksymalne pozyskanie
drewna w krótkim czasie, kanalizowanie cieków oraz osuszanie terenów mokrych i
wilgotnych, poprzedzanie nasadzeń niewłaściwym przygotowaniem gleby, usuwanie starych
drzew. Lasy te posiadają dużą bioróżnorodność i sytuację tę należy utrzymać min poprzez
prowadzenie gospodarki przyjaznej dla różnorodności życia.
Dla podtrzymania i podniesienia poziomu bioróżnorodności na obszarze całego miasta
bardzo ważnym aspektem jest zachowanie wyznaczonych powierzchni przyrodniczo cennych.
Jednym z priorytetowych zadań ochrony środowiska przyrodniczego na terenie miasta
Lubliniec jest utrzymanie w jej obszarze równowagi ekologicznej. Położenie miasta i
struktura siedlisk przyrodniczych tego regionu wymaga podjęcia zróżnicowanych form i
zastosowania odmiennych sposobów ochrony przyrody.
Szczegółowe cele w zakresie ochrony przyrody obejmują trzy kierunki działań:
gromadzenie informacji o rzeczywistej bioróżnorodności gatunków i biocenoz znajdujących
się na terenie gminy, co umożliwi wprowadzenie skutecznego ich monitoringu, ponadto
kompleksową ochronę ekosystemów leśnej strefy buforowej GOP-u oraz wzbogacenie i
rozwój ekosystemów miejskich Lublińca.
W zakresie ochrony przyrody wyznaczono następujące cele oraz zadania konieczne do
ich realizacji:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

OCHRONA I WZGOGACENIE ZASOBÓW PRZYRODNICZOKRAJOBRAZOWYCH
Kierunki działań:
-

Gromadzenie informacji o rzeczywistej bioróżnorodności gatunków i biocenoz oraz
stworzenie systemu umożliwiającego skuteczne jej biomonitorowanie.
Kompleksowa ochrona ekosystemów leśnej strefy buforowej GOP-u.
Wzbogacenie i rozwój ekosystemów miejskich (urbicenoz) Lublińca
Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISK
PRZYRODNICZYCH ZGODNIE Z ZASADĄ ZÓWNOWAŻONEGO
ROZWOJU

65
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

Zadania na lata 2004-2006:
-

-

-

Inspirowanie i wspomaganie badań naukowych, w celu pełniejszego poznania
bioróżnorodności obszaru gminy, zwłaszcza na terenach najcenniejszych
przyrodniczo.
Podejmowanie działań (wraz z sąsiednimi gminami), zmierzających do skutecznej
ochrony leśnej strefy buforowej GOP-u (projekty częściowo finansowane ze środków
unijnych).
Zwiększenie lesistości i ochrona istniejących zasobów leśnych.
Objęcie różnymi formami ochrony najcenniejszych przyrodniczo obszarów gminy
a zwłaszcza Łąk Dziubowych, Czarnego Lasu, okolic Kokotka I, Uroczyska Loski,
okolic Stawu Piegża, Posmyk i Kokotek II, ekosystemów doliny rzeki Leśnicy i Małęj
Panwi.
Utrzymanie istniejących pomników przyrody oraz dokonanie ich ponownego opisu.
Monitorowanie stanu populacji rzadkich i ginących gatunków, a zwłaszcza orła bielika
(Haliaeetus albicilla) – dla którego ponadto należy ustalić granicę miejsca rozrodu
i regularnego przebywania oraz termin ochrony tych miejsc.
Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów rzecznych, zwłaszcza Lublinicy, Leśnicy,
Potoku Droniowickiego oraz Małej Panwi wraz z terenami towarzyszącymi ciekom
wodnym i zalewowymi, jako wodnych korytarzy ekologicznych.
Ograniczenie lub zakaz zabudowy dolin rzecznych – zwłaszcza Małej Panwi.
Rozwijanie monitoringu i biomonitoringu ekosystemów objętych ochroną.
Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów zbiorników wodnych oraz zespołów
torfowiskowych i boru bagiennego – jako rzadkich i zagrożonych środowisk o dużej
cenności przyrodniczej.
Rozwijanie ekoturystyki w południowych i południowo-wschodnich rejonach gminy
Lubliniec.
Zwiększenie areału oraz bioróżnorodności zieleni miejskiej, poprzez tworzenie,
a także poszerzanie już istniejących: parków, zieleńców oraz zieleni osiedlowej
i przyulicznej w mieście.
Ukształtowanie pasów zadrzewień wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych
miasta, tj. w kierunku północ- południe (wzdłuż ulic Oleskiej i Stalmacha) oraz w
kierunki wschód-zachód (wzdłuż ulic M. Curie Skłodowskiej, Lisowskiej i
Powstańców Śl. oraz Częstochowskiej), jako „ kanałów wentylacyjnych” miasta oraz
dodatkowych korytarzy ekologicznych.
Zachowanie mozaikowej struktury agrocenoz, a w przypadku kumulacji gruntów,
pozostawianie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz fragmentów miedz, jako
ostoi wielu gatunków zwierząt.
Wykorzystanie półnaturalnych systemów leśnych do zakładania terapeutycznych
ścieżek spacerowych, które mogą stanowić uzupełnienie terapii ambulatoryjnoszpitalnej (prowadzonej również przez ośrodki lecznicze Lublińca).
Rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie terenów o wysokich walorach
przyrodniczych i estetycznych.
Inspirowanie badań naukowych nad stanem świadomości ekologicznej mieszkańców
gminy Lubliniec.
Utrzymanie Lasu Komunalnego.
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4.1.7

Gospodarka odpadami

Podstawową zasadą gospodarowania odpadami według Ustawy o odpadach (Dz. U.
2001r, Nr 62, poz.628, z późniejszymi zmianami) jest zasada zapobiegania powstawaniu
odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a
jeśli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony
środowiska odzysku lub jeśli nie udało się ich poddać odzyskowi zapewnienie ich
unieszkodliwiania. Powyższe sposoby gospodarowania odpadami powinny odbywać się
poprzez stosowanie odpowiednich form usług, materiałów i surowców na etapie planowania,
projektowania oraz przy wytwarzaniu produktów.
Ustawa ta nakłada na wytwórców odpadów obowiązki uzyskiwania decyzji
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi jeśli wytwarza odpady w
ilości powyżej 0,1 Mg rocznie oraz przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeśli wytwarza odpady niebezpieczne
w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.
Ponadto wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg
odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż
niebezpiecznych. W zakresie gospodarki odpadami zadaniem gmin jest zapewnienie budowy,
utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
W prawie Unii Europejskiej głównym aktem prawnym dotyczącym postępowania z
odpadami jest Dyrektywa Rady 75/439/EWG w sprawie odpadów.
Szczegółowo zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami omówione zostaną w Planie
Gospodarki Odpadami dla gminy Lubliniec.
W zakresie gospodarki odpadami przewiduje się realizację celów w następujących
kierunkach:
Kierunki działań:
-

Ograniczenie ilości powstawania odpadów komunalnych.
Ograniczenie ilości powstawania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

4.1.8

Ochrona środowiska akustycznego

Zagadnienie hałasu regulują następujące akty prawne:
- ustawa z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (DZ. U. Nr 62, poz.
627 z dnia 20 czerwca 2001, z późniejszymi zmianami);
- ustawa o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 roku (Dz.U.2003r., Nr 80, poz.717 );
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych
leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. 1998r., Nr 66, poz. 436);
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku (Dz. U.
2002 r., Nr 8, poz. 81) w sprawie progowych poziomów hałasu w
środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na
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którym poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, do kategorii
terenu zagrożonego hałasem;
Strategia rozwoju miasta Lublińca wyznacza główne cele strategiczne w przedmiocie
poprawy warunków komunikacji, do których zalicza się:
- budowę obwodnicy północnej Lublińca;
- poprawę bezpieczeństwa i stanu dróg miejskich;
- zintegrowanie komunikacji miejskiej z układem komunikacji krajowej;
- poprawę bezpieczeństwa na drogach.
Według art. 112 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ochrona przed hałasem polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, a w szczególności poprzez
utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie oraz
zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, w przypadku gdy nie jest on
dotrzymany.
Podstawowym źródłem hałasu na terenie gminy Lubliniec jest komunikacja. Poprawa
warunków komunikacji ograniczy więc poziom natężenia hałasu w mieście. Działania w
zakresie ochrony przed hałasem drogowym są w dużej części identyczne z działaniami
ukierunkowanymi na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,
której źródłem jest transport. Do działań tych należy budowa obwodnicy, poprawa stanu dróg,
wzrost udziału transportu rowerowego i zbiorowego.
Obok działań mających na celu obniżenie emisji zanieczyszczeń, których źródłem jest
komunikacja drogowa planuje się budowę ekranów akustycznych, których założeniem jest
ograniczenie poziomu hałasu dla mieszkańców zabudowań wzdłuż głównych tras
komunikacyjnych.
Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania
przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Hałas z sektora gospodarczego nie stanowi w gminie Lubliniec istotnego źródła hałasu,
ze względu na niewielkie uprzemysłowienie omawianego terenu. Celem w zakresie obniżenia
natężenia hałasu z istniejących źródeł hałasu jest wprowadzenie ich monitoringu w
jednostkach gospodarczych.
W zakresie ograniczenia natężenia hałasu na terenie gminy przewiduje się zrealizować
następujące cele:
Cel długoterminowy do 2010 r.:

MINIMALIZACJA UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU NA ŚRODOWISKO I NA
ŻYCIE MIESZKAŃCÓW
Kierunki działań:
-

Podejmowanie działań w kierunku obniżenia natężenia hałasu do poziomu
obowiązujących standardów.
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Cel krótkoterminowy na lata 2004 –2006:

PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ W KIERUNKU OBNIŻENIA NATĘŻENIA
HAŁASU DO POZIOMU OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW
Zadania na lata 2004-2006:
-

Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów akustycznych oraz pasów zieleni
uciążliwych odcinków dróg.
Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska.
Monitorowanie poziomu hałasu w jednostkach gospodarczych.
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Tabela 16. Katalog celów długoterminowych, krótkoterminowych i ich realizacja ujęte w formie tabelarycznej.
Zagadnienie

Główne działania

Cele krótkoterminowe
lata 2004-2006

Podmioty uczestniczące

Cel długoterminowy do 2010r. : Monitoring opłat za korzystanie ze środowiska
1. Wdrażanie systemu REMAS
Zarząd Powiatu /
Wprowadzenie
- Wdrożenie oprogramowania zapewniającego szybki dostęp
Burmistrz/
systemu opłat za
do informacji;
korzystanie ze
- Wypełnienie baz danych zawierających odpowiednie Przedsiębiorstwa /Osoby
fizyczne /Urząd
środowiska
rejestry;
Marszałkowski
- Zbudowanie systemu wymiany informacji na linii Urząd
Marszałkowski – powiat – gmina.
- Aktualizacja bazy danych podmiotów i osób fizycznych
zobowiązanych do ponoszenia opłat za korzystanie ze
środowiska.
- Wdrożenie systemu monitorowania założonych do realizacji
celów i zadań uszczegółowionych w Programie Ochrony
Środowiska.
Cel długoterminowy do 2010r. : Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa w

zakresie zagadnień edukacji ekologicznej
Zwiększenie
efektywności
edukacji
ekologicznej na
terenie gminy
Lubliniec

1. Wdrożenie systemu
informowania społeczeństwa w
zakresie tematyki ochrony
środowiska.

-

-

-

-

Burmistrz/
Opracowanie nowoczesnych programów dydaktycznych dla
młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych, Przedsiębiorstwa /Osoby
fizyczne /Placówki
przedstawiających
problematykę
zagrożeń
ochrony
oświatowe /Organizacje
środowiska przyrodniczego w gminie Lubliniec.
Organizowanie międzyszkolnych olimpiad i konkursów ekologiczne/ Regionalne
Centrum Doradztwa
dotyczących sposobów rozwiązywania ochrony przyrody
Rozwoju
Rolnictwa i
w Polsce i gminie Lubliniec.
Obszarów Wiejskich /
Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych na temat
Agencja Restrukturyzacji i
aktualnych zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie i
Modernizacji Rolnictwa
stosowanych działaniach zapobiegawczych.
Wytyczanie ścieżek dydaktycznych w szczególnie
atrakcyjnych przyrodniczo
ekosystemach.
Opracowanie i upowszechnienie informatora o walorach
przyrodniczych gminy
Lubliniec.
Dokształcanie nauczycieli w zakresie korzystania z
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-

-

programów
dydaktyczno-edukacyjnych
dotyczących
ochrony
środowiska
oraz
terenowych
ścieżek
dydaktycznych.
Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji
samorządowej
w
zakresie
ekologii
i
rozwoju
zrównoważonego, głównie w aspekcie przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej.
Propagowanie akcji proekologicznych jak np. "sprzątanie
świata" wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy.
Działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość
ekologiczną mieszkańców gminy.
Rozwój edukacji ekologicznej poprzez stworzenie ośrodka
edukacji ekologicznej w stanicy harcerskiej w Kokotku.

Cel długoterminowy do 2010r.: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Ograniczenie niskiej 1. Ograniczenie emisji
komunikacyjnej
emisji

-

-

2. Ograniczenie emisji
niskiej z procesów spalania
paliw stałych

-

Wyprowadzenie transportu tranzytowego poza teren Miasta
Lublińca poprzez budowę obwodnicy płn. w ciągu DK 46 w
Częstochowa - Opole oraz budowa przedłużenia ul.
Klonowej do obwodnicy północnej.
Budowa II i III etapu przebiegu ul. Śródmiejskiej w
Lublińcu, w celu zmniejszenia natężenia ruchu
samochodowego w centrum starego miasta.
Poprawa stanu dróg administrowanych przez gminę.
Budowa systemu tras rowerowych w mieście
Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii.
Wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych
systemów grzewczych.
Termomodernizacja budynków.
Rozbudowa sieci gazowej.
Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.
Podłączenie kotłowni lokalnych i pojedynczych budynków
mieszkalnych do sieci ciepłowniczej.

Burmistrz/
Przedsiębiorstwa/
Administratorzy dróg

Starostwo /Burmistrz/
Przedsiębiorstwa /Osoby
fizyczne /Administratorzy
budynków
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Zminimalizowanie
emisji z zakładów
produkcyjnych i
ciepłowniczych

1. Zminimalizowanie emisji z
zakładów produkcyjnych i
ciepłowniczych

-

Wprowadzenie w przedsiębiorstwach nowoczesnych
technologii ograniczających emisje zanieczyszczeń do
powietrza.
Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń
powstających w procesie spalania paliw i innych procesach.
Wdrożenie przedsięwzięć modernizacyjnych systemów
energetycznych tj.: ciepłowniczych, elektroenergetycznych i
gazowniczych.
Organizacja systemów monitorowania stanu zaopatrzenia
miasta Lublińca w ciepło, energię elektryczną i paliwa
gazowe.
Rozwój sieci elektroenergetycznej, sieci przesyłowej i
dystrybucyjnej na terenie miasta.
Modernizacja źródła ciepła w Przedsiębiorstwie
Energetycznym Systemy Ciepłownicze S.A. –
wprowadzenie kogeneracji

Burmistrz/
Przedsiębiorstwa

Cel długoterminowy do 2010r.: Przywrócenie wysokiej jakości wód jakości powierzchniowych i podziemnych, ich

ochrona i racjonalizacja wykorzystania.
Ochrona jakości
wód
powierzchniowych

1. Poprawa jakości wód
powierzchniowych i ich
ochrona

-

-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej
Burmistrz/
oczyszczalni ścieków w przysiółku Kokotek.
Przedsiębiorstwa /Osoby
Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o fizyczne/ Administratorzy
wykonane kolektory główne.
oczyszczalni /Agencja
Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.
Restrukturyzacji i
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w celu Modernizacji Rolnictwa/
uzyskania
wymaganej
redukcji
zanieczyszczeń
i
Regionalne Centrum
dostosowania do przepisów unijnych, rozwiązania
Doradztwa Rozwoju
gospodarki osadowej.
Rolnictwa i Obszarów
Wspieranie budowy oczyszczalni przyzagrodowych w
Wiejskich
miejscach, gdzie jest niemożliwa lub nieopłacalna budowa
zbiorczych oczyszczalni ścieków.
Sukcesywna budowa kanalizacji deszczowej na terenie
miasta;
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na
terenie miasta
Prowadzenie działań mających na celu wyeliminowanie
istniejących
źródeł
zagrożeń
(odprowadzania
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Ochrona jakości
wód podziemnych

1. Podjecie działań w
kierunku zapewnienia ochrony
ujęć wody pitnej
2. Racjonalizacja
wykorzystania wód
podziemnych

-

Ochrona przed
powodzią i suszą

1. Wprowadzenie programów
ochrony przeciwpowodziowej i
przeciwdziałania suszy.

-

nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych)
Wspieranie działań mających na celu ograniczenie ilości
zanieczyszczeń wprowadzanych do wód z działalności
rolniczej.
Kompleksowa modernizacja ujęć wody na terenie miasta
Lublińca;

Burmistrz/ Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej
Burmistrz/
Przedsiębiorstwa /Osoby
fizyczne/ Administratorzy
wodociągów/ Regionalny
Zarząd Gospodarki
Wodnej

Budowa sieci wodociągowej od ujęcia do przysiółka
Kokotek i Posmyk oraz uzbrojenie istniejących ośrodków
wypoczynkowych i ośrodka ZHP.
Ograniczenie wykorzystania dla potrzeb przemysłowych
wód podziemnych dobrej jakości.
Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania
sieci wodociągowej.
Przestrzeganie zasad poboru wód podziemnych zgodnie z
zapisami pozwoleń wodno - prawnych .
Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych
oraz sieci ulęgających częstym awariom.
Wykonanie zbiorników małej retencji w rejonach ul. Witosa,
Burmistrz/
ul. Cegielnianej i ul. Lipska Góra;
Przedsiębiorstwa /Osoby
Modernizacja sieci odwadniającej w dzielnicy Steblów.
fizyczne /Administratorzy
cieków/ Nadleśnictwo/
Urząd Marszałkowski/
Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych

Cel długoterminowy do 2010r.: Racjonalne gospodarowanie komponentami litosfery przy minimalizacji

antropogenicznych przeobrażeń i zachowaniu wartości przyrodniczych.
Ochrona gruntów
rolnych

1.Ochrona gruntów rolnych

-

Ochrona wartościowych gleb klasy III i częściowo klasy IV;
Przeznaczenie terenów rolnych o wysokiej bonitacji
przylegających do zabudowy w płn. części miasta pod
poszerzenie bazy ogródków działkowych;
Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb poprzez ich
właściwe użytkowanie.

Burmistrz /
Przedsiębiorstwa /Osoby
fizyczne
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Cel długoterminowy do 2010r.: Ochrona i wzbogacanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych.
Ochrona przyrody

1. Ochrona i kształtowanie
środowisk przyrodniczych
zgodnie z zasadą rozwoju
zrównoważonego

-

-

-

-

-

Inspirowanie i wspomaganie badań naukowych, w celu pełniejszego
Burmistrz/ Nadleśnictwa /
poznania bioróżnorodności obszaru gminy, zwłaszcza na terenach
/Wojewoda/ Wojewódzki
najcenniejszych przyrodniczo.
Konserwator Przyrody
Objęcie różnymi formami ochrony najcenniejszych przyrodniczo
obszarów gminy a zwłaszcza Łąk Dziubowych, Czarnego Lasu,
okolic Kokotka I, Uroczyska Loski, okolic Stawu Piegża, Posmyk i
Kokotek II, ekosystemów doliny rzeki Leśnicy i Małęj Panwi.
Monitorowanie stanu populacji rzadkich i ginących gatunków, a
zwłaszcza orła bielika (Haliaeetus albicilla) – dla którego ponadto
należy ustalić granicę miejsca rozrodu i regularnego przebywania
oraz termin ochrony tych miejsc.
Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów rzecznych, zwłaszcza
Lublinicy, Leśnicy, Potoku Droniowickiego oraz Małej Panwi wraz z
terenami towarzyszącymi ciekom wodnym i zalewowymi, jako
wodnych korytarzy ekologicznych.
Ograniczenie lub zakaz zabudowy dolin rzecznych – zwłaszcza Małej
Panwi.
Rozwijanie monitoringu i biomonitoringu ekosystemów objętych
ochroną
Zachowanie bioróżnorodności ekosystemów zbiorników wodnych
oraz zespołów torfowiskowych i boru bagiennego – jako rzadkich i
zagrożonych środowisk o dużej cenności przyrodniczej.
Utrzymanie istniejących pomników przyrody oraz dokonanie ich
ponownego opisu
Inspirowanie badań naukowych nad stanem świadomości
ekologicznej mieszkańców gminy Lubliniec.
Zwiększenie lesistości i ochrona istniejących zasobów leśnych.
Podejmowanie działań (wraz z sąsiednimi gminami), zmierzających
do skutecznej ochrony leśnej strefy buforowej GOP-u (projekty
częściowo finansowane ze środków unijnych).
Utrzymanie Lasu Komunalnego.
Rozwijanie ekoturystyki w południowych i południowo-wschodnich
rejonach gminy Lubliniec.
Zwiększenie areału oraz bioróżnorodności zieleni miejskiej, poprzez
tworzenie, a także poszerzanie już istniejących: parków, zieleńców
oraz zieleni osiedlowej i przyulicznej w mieście.
Ukształtowanie pasów zadrzewień wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych miasta, tj. w kierunku północ- południe (wzdłuż
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-

-

-

ulic Oleskiej i Stalmacha) oraz w kierunki wschód-zachód (wzdłuż
ulic M. Curie Skłodowskiej, Lisowskiej i Powstańców Śl. oraz
Częstochowskiej), jako „ kanałów wentylacyjnych” miasta oraz
dodatkowych korytarzy ekologicznych.
Zachowanie mozaikowej struktury agrocenoz, a w przypadku
kumulacji gruntów, pozostawianie zadrzewień i zakrzewień
śródpolnych oraz fragmentów miedz, jako ostoi wielu gatunków
zwierząt.
Wykorzystanie półnaturalnych systemów leśnych do zakładania
terapeutycznych ścieżek spacerowych, które mogą stanowić
uzupełnienie terapii ambulatoryjno-szpitalnej (prowadzonej również
przez ośrodki lecznicze Lublińca).
Rekreacyjno-turystyczne zagospodarowanie terenów o wysokich
walorach przyrodniczych i estetycznych.

Cel długoterminowy do 2010r.: Minimalizacja uciążliwości hałasu na środowisko i na życie mieszkańców
Podejmowanie
działań w kierunku
obniżenia natężenia
hałasu do poziomu
obowiązujących
standardów

1. Podejmowanie działań w
kierunku obniżenia
natężenia hałasu do poziomu
obowiązujących standardów

-

-

Ograniczenie hałasu poprzez zastosowanie ekranów
akustycznych oraz pasów zieleni wzdłuż uciążliwych
odcinków dróg.
Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji
przedsięwzięć uciążliwych dla środowiska.
Monitorowanie poziomu hałasu w jednostkach gospodarczych.

Burmistrz /
Przedsiębiorstwa
/Administratorzy dróg
/Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
/Osoby fizyczne
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5 Wyznaczenie priorytetów ekologicznych dla gminy Lubliniec
Na podstawie wnikliwej analizy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy
Lubliniec oraz konsultacji społecznych wyznaczono podstawowe priorytety ekologiczne.
Wybór priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o uwarunkowania wewnętrzne i
zewnętrzne polityki ekologicznej państwa, jak również wymagania w zakresie jakości
środowiska naturalnego, aktualnych potrzeb i możliwości finansowo- ekonomicznych gminy.
Poniżej zestawiono podstawowe kryteria wyboru priorytetów ekologicznych w skali
gminy, które stały się podstawą do sformułowania listy zadań przewidzianych do realizacji w
latach 2004-2006.

5.1 Kryteria wyborów priorytetów ekologicznych dla gminy Lubliniec
Wybór priorytetów ekologicznych i celów krótkoterminowych został uzależniony od
następujących czynników:
-

Wytyczne do sporządzenia programów gminnych sprecyzowane w Programie Ochrony
Środowiska dla Powiatu Lublinieckiego. Wytyczne te szczegółowo określają zadania
proekologiczne preferowane do realizacji w celu poprawy stanu środowiska naturalnego.
Poprawa stanu środowiska naturalnego i życia mieszkańców gminy poprzez likwidacje
bezpośrednich zagrożeń.
Specyfika gminy, czyli jej rolniczo – leśny charakter w powiązaniu z perspektywą
rozwoju rekreacyjno – turystycznego.
Realizacja „Układu Europejskiego” i „Narodowego programu przygotowania do
członkostwa w Unii Europejskiej”, czego głównym celem jest dostosowanie polskiego
prawa ochrony środowiska do legislacji UE;
Realizacja przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu środowiska przy pomocy
środków unijnych i strukturalnych w oparciu o „Strategię wykorzystania funduszu ISPA
jako uzupełniającego instrumentu realizacji polityki ekologicznej Państwa";
Obecny stan zaawansowania przedsięwzięcia;
Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy
"Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych;
Analiza ekonomiczno - finansowa

Analiza finansowa gminy i możliwość pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego
jest kryterium pozwalającym wybrać z zadań uznanych za priorytetowe zadania, które będą
realizowane w latach najbliższych (2004-2006).

5.2 Podstawowe priorytety ekologiczne gminy Lubliniec
Wyznaczone zadania priorytetowe (przeznaczone do realizacji w latach 2004-2006 plan operacyjny tabela 17) mają na celu przede wszystkim poprawę stanu środowiska
naturalnego oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i gości ze Śląska przebywających w
gminie ze względu na jej liczne walory przyrodnicze i możliwości skorzystania z istniejącej i
wciąż rozwijającej się bazy turystyczno – rekreacyjnej.
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Poprawa stanu środowiska naturalnego uzależniona jest od poprawy stanu jego
poszczególnych komponentów: powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i
podziemnych, komponentów litosfery. Natomiast podniesienie komfortu życia mieszkańców
gminy i turystów wiąże się przede wszystkim z koniecznością uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej w gminie, co przyczyni się do poprawy jakości wód, które można będzie
wykorzystać do celów kąpielowych. Istotnym w zakresie, z jednej strony poprawy stanu wód
powierzchniowych, a z drugiej stworzenia dogodnych warunków do rozwoju rekreacji w
przysiółku Kokotek jest budowa w tym rejonie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją
sanitarną.
Ważnym atutem gminy Lubliniec jest jej bioróżnorodność przyrodnicza, walory
przyrodnicze i krajobrazowe, których zachowanie uzależnione jest od działań w kierunku
ochrony terenów cennych, wzbogacenia i rozwoju ekosystemów miejskich (urbicenoz)
Lublińca, kompleksowej ochrony ekosystemów leśnej strefy buforowej GOP-u oraz
przeprowadzenia skutecznej kampanii edukacyjnej wśród młodzieży i poszczególnych grup
społecznych.
Nadrzędnym priorytetem gminy w zakresie poprawy powietrza atmosferycznego jest
ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej), szczególnie uciążliwej w centrum miasta.
Poniżej omówiono poszczególne priorytety ekologiczne gminy, natomiast
kompleksowa analiza zadań priorytetowych wraz z kosztami ich realizacji, źródłami
finansowania i podmiotami odpowiedzialnymi za ich realizację przestawiona jest w tabelach
17 i 18.
Podstawowe priorytety gminy Lubliniec:
1. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej wiąże się z
koniecznością poprawy jakości wód płynących (Lublinicy i Małej Panwi), co stanowi
istotny aspekt rozwoju funkcji rekreacyjnej na terenie miasta. W zakresie gospodarki
wodno – ściekowej na terenie gminy konieczne są zadania w kierunku rozdziału istniejącej
kanalizacji ogólnospławnej, rozbudowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę istniejącej.
Ponadto istotnym przedsięwzięciem, które w dużym stopniu przyczyni się do
zredukowania zanieczyszczeń wprowadzanych do wód jest rozbudowa miejskiej
oczyszczalni ścieków oraz budowa oczyszczalni ścieków w Kokotku wraz z kanalizacją
sanitarną.
2. Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy w celu
rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej.
Gmina Lubliniec ze względu na szeroki katalog obiektów atrakcyjnych pod względem
przyrodniczo-krajobrazowym stanowi dogodne miejsce do rozwoju bazy turystyczno –
rekreacyjnej zarówno dla mieszkańców gminy i okolic jak i turystów w Górnego Śląska. Z
uwagi na te funkcje miasta szczególną uwagę należy poświecić ochronie zasobów
przyrody i jej składników w obrębie obszarów chronionych. Szczególną uwagą w
najbliższych latach gmina obejmie ochronę i wzrost bioróżnorodności biocenozy miejskiej.
Do zadań priorytetowych w zakresie tego zagadnienia należy zaliczyć:
- Utrzymanie lasu komunalnego na terenie miasta;
- Zwiększenie powierzchni i bioróżnorodności zieleni miejskiej;
- Ukształtowanie pasów zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych miasta;
3. Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunikacyjnych i
procesów spalania paliw. Zminimalizowanie emisji komunikacyjnej wiąże się
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przede wszystkim z wyeliminowaniem ruchu tranzytowego z terenu miasta poprzez
budowę obwodnicy północnej oraz budowę obwodnicy śródmiejskiej. Istotne znaczenie
ma w tej kwestii poprawa stanu dróg. Biorąc pod uwagę emisję ze spalania paliw zadaniem
priorytetowym jest wprowadzenie systemów grzewczych energooszczędnych i
niskoemisyjnych oraz podłączenie kotłowni lokalnych i pojedynczych budynków
mieszkalnych do sieci ciepłowniczej. W zakresie ograniczenia niskiej emisji przewiduje
się również przeprowadzenie termomodernizacji budynków.
4. Racjonalna gospodarka odpadami w gminie Lubliniec powinna być
realizowana poprzez przede wszystkim budowę nowoczesnego składowiska stałych
odpadów komunalnych oraz uporządkowanie systemu segregacji odpadów. Zadania
priorytetowe w przedmiocie gospodarki odpadami w sposób szczegółowy omówione
zostaną w Planie Gospodarki Odpadami.
5. Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej jest istotnym elementem
wszelkich działań proekologicznych na terenie gminy. Rozwój edukacji ekologicznej
wiąże się ze wzrostem świadomości społeczeństwa w zakresie użytkowania i ochrony
środowiska naturalnego i powinna dotyczyć przede wszystkim sposobów postępowania z
odpadami.
6. Ochrona gruntów rolnych wiąże się przede wszystkim z ochroną
wartościowych gleb klasy III i klasy IV występujących na terenie gminy, co wynika z
zapisów w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Lubliniec. Kolejnym zadaniem priorytetowym na najbliższe lata jest przeznaczenie
terenów rolnych o wysokiej bonitacji na poszerzenie bazy ogródków działkowych.
Konieczność ta wynika z postulatów zgłoszonych przez społeczeństwo w ramach
konsultacji społecznych.
7. Ochrona przed hałasem. W zakresie ochrony przed hałasem przewiduje się w
latach 2004-2006 oraz sukcesywnie w latach następnych uwzględnianie na etapach
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć uciążliwych
dla środowiska ze względu na nadmierne natężenie hałasu.

5.3 Plan operacyjny na lata 2004-2006
Wyznaczone powyżej cele ekologiczne do 2010 roku i zadania konieczne do ich
realizacji stanowią podstawę do sprecyzowania planu operacyjnego na lata 2004-2006, który
zawiera zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia wraz z kosztami ich realizacji i
instytucjami odpowiedzialnymi za ich realizację oraz źródłami ich finansowania.
Określone w planie operacyjnym (tabela 18) zadania mają charakter inwestycyjny.
Dzielą się również na zadania własne gminy oraz zadania, w których gmina
współuczestniczy. Pominięto zadania nie wiążące się z istotnymi kosztami.
Zaproponowana lista przedsięwzięć inwestycyjnych nie zamyka możliwości
realizowania innych, charakteryzujących się mniejszą skalą, a tym samym mniejszym
jednostkowym efektem.
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Tabela 17 zawiera podział zadań zamieszczonych w katalogu celów długoterminowych
i krótkoterminowych na zadania własne gminy i zadania koordynowane z uwzględnieniem
szacunkowych kosztów ich realizacji.
•
•
•

•

W trakcie opracowania planu operacyjnego uwzględniono ponadto:
priorytety ekologiczne dla gminy Lubliniec;
przedsięwzięcia proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2008;
propozycje zgłoszone do realizacji przez Urząd Miejski w Lublińcu i przedstawicieli
zakładów produkcyjnych na terenie gminy Lubliniec oraz społeczeństwo (ankietyzacja
gmin /zakładów - lista przedsięwzięć zgłoszonych w ramach ankietyzacji stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego Programu);
propozycje uzgodnione podczas warsztatów roboczych i konsultacji z przedstawicielami
różnych instytucji, organizacji wtajemniczonych w zagadnienia ochrony środowiska w
gminie Lubliniec.
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Tabela 17 Podział zadań zamieszczonych w katalogu celów długoterminowych i krótkoterminowych na zadania własne gminy i zadania koordynowane wraz z
szacunkowymi kosztami ich realizacji, podmiotami uczestniczącymi oraz podmiotem odpowiedzialnym za ich realizację.
Zagadnienie

Zadania

Udział
gminy w
realizacji
zadań
(własne
/koordyno
wane/ )
W/K/

Szacunkowe koszty na
realizację zadania w PLN

Lata

Lata

2004 – 2006

2007 - 2010

Szacunkowe
koszty na
realizację
zadania w
latach 20042010

Potencjalne
źródła
finansowania

Podmioty
uczestniczące

Podmiot
odpowiedzialny za
realizację zadania

WFOŚiGW,
GFOŚiGW,
Budżet gminy

Powiat, /Urząd
Marszałkowski/
Podmioty
gospodarcze

Burmistrz

w PLN

Cel długoterminowy do 2015r. → Monitoring opłat za korzystanie ze środowiska
Monitoring opłat 1
za korzystanie ze
środowiska

Wdrożenie REMAS (stworzenie
systemu SOZAT- REMASGMINA wraz z systemem
wymiany informacji, wypełnianie
baz danych dotyczących
płatników i emisji do środowiska,
monitoring realizacji Programu
Ochrony Środowiska, Zakup
licencji na oprogramowanie
SOZAT-REMAS-GMINA)

W

-

15 000

15 000

Cel długoterminowy do 2015r. → Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej oraz wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie

zagadnień edukacji ekologicznej
Edukacja
ekologiczna

1.

Opracowanie nowoczesnych
programów dydaktycznych dla
młodzieży szkół podstawowych i
ponad podstawowych,
przedstawiających problematykę
zagrożeń i ochrony środowiska
przyrodniczego w gminie
Lubliniec.

K

-

-

-

WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
Budżet powiatu,
budżet państwa

Placówki
oświatowe,
Starostwo

Starosta
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2.

3.

Organizowanie międzyszkolnych
olimpiad i konkursów
dotyczących sposobów
rozwiązywania ochrony przyrody
w Polsce i gminie Lubliniec.
Przeprowadzanie kampanii
edukacyjnych na temat
aktualnych zagrożeń środowiska
przyrodniczego w gminie i
stosowanych działaniach
zapobiegawczych

K

-

-

-

WFOŚiGW,
budżet powiatu,
budżet państwa

Organizacje
pozarządowe,
placówki
oświatowe

Placówki oświatowe

W

20.000

30 000

50 000

Środki finansowe
Organizacje
zainteresowanych
pozarządowe,
podmiotów
przedsiębiorstwa,
gospodarczych,
placówki
Budżet państwa,
oświatowe,
gminy, powiatu,
Starostwo
WFOŚiGW,
PFOŚiGW, środki
finansowe
organizacji
pozarządowych,
środki unijne

Burmistrz

4.

Wytyczanie ścieżek
dydaktycznych w szczególnie
atrakcyjnych przyrodniczo
ekosystemach

W

20 000

40 000

60 000

Budżet państwa,
Budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
środki finansowe
organizacji
pozarządowych

Zainteresowane
podmioty,
organizacje
pozarządowe,
placówki
oświatowe

Burmistrz

5.

Opracowanie i upowszechnienie
informatora o walorach
przyrodniczych gminy
Lubliniec.

W

20 000

40 000

60 000

Budżet gminy,

Placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe,

Burmistrz
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6.

Dokształcanie nauczycieli w
zakresie korzystania z programów
dydaktyczno-edukacyjnych
dotyczących ochrony środowiska
oraz terenowych ścieżek
dydaktycznych

7.

Kształcenie i dokształcanie
pracowników administracji
samorządowej w zakresie ekologii
i rozwoju zrównoważonego,
głównie w aspekcie przystąpienia
Polski do Unii Europejskiej.

8.

Propagowanie akcji
proekologicznych jak np.
"sprzątanie świata" wśród
młodzieży szkolnej i
mieszkańców gminy.

W

30 000

42 000

72 000

W

8 000

16 000

24 000

W

12 000

20 000

32 000

Placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe,
Starostwo

Burmistrz, Starosta

WFOŚiGW,
Budżet powiatu
Budżet gminy,
środki finansowe
przedsiębiorstw,
środki finansowe
organizacji
pozarządowych,
środki unijne

Organizacje
pozarządowe,
Powiat,
zainteresowane
przedsiębiorstwa

Burmistrz, Starosta

GFOŚiGW,
budżet gminy,
środki
zainteresowanych
podmiotów

Placówki
oświatowe,
zainteresowane
podmioty,

Burmistrz

WFOŚiGW,
Budżet gminy,
Budżet powiatu,
budżet państwa
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9.

Działania informacyjnoedukacyjne podnoszące
świadomość ekologiczną
mieszkańców gminy.

10. Rozwój edukacji ekologicznej
poprzez stworzenie ośrodka
edukacji ekologicznej w Stanicy
Harcerskiej w Kokotku

W

12 000

20 000

32 000

K

25 000

-

25 000

GFOŚiGW,
budżet gminy,
środki
zainteresowanych
podmiotów

Placówki
oświatowe,
organizacje
pozarządowe

Burmistrz

Środki unijne,
środki własne
Stanicy
Harcerskiej w
Kokotku

Stanica
Harcerska,
Burmistrz

Stanica Harcerska

środki Generalnej
Dyrekcji Dróg
Krajowych i
Autostrad

Zainteresowane
podmioty
gospodarcze,
administratorzy
dróg

Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad

Cel długoterminowy do 2015r. → Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Ograniczenie
emisji
komunikacyjnej

1. Wyprowadzenie transportu
tranzytowego poza teren Miasta
Lublińca poprzez budowę
obwodnicy płn. w ciągu DK 46 w
Częstochowa - Opole oraz budowa
przedłużenia ul. Klonowej do
obwodnicy północnej.

K

45 000 000

50 000 000

95 000 000
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Ograniczenie
niskiej emisji

2.

Budowa II i III etapu przebiegu
ul. Śródmiejskiej w Lublińcu, w
celu zmniejszenia natężenia
ruchu samochodowego w
centrum starego miasta.

3.

W

28 000 000

10 000 000

38 000 000

Budżet gminy,
środki Generalnej
Dyrekcji Dróg
Krajowych i
Autostrad
fundusze
strukturalne

Zainteresowane
podmioty
gospodarcze,
administratorzy
dróg

Burmistrz,
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad

Poprawa stanu dróg
administrowanych przed gminę

W

4 500 000

16 000 000

20 500 000

Budżet gminy,
budżet państwa,
fundusze
strukturalne,

Administratorzy
dróg

Burmistrz

4.

Budowa systemu tras
rowerowych w mieście

W

6 000 000

9 000 000

15 000 000

Budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚIGW,
fundusze
strukturalne

Osoby fizyczne,
administratorzy
dróg

Burmistrz

5.

Propagowanie i wdrażanie
alternatywnych źródeł energii

W

10 000

24 000

34 000

Zainteresowane
podmioty,
organizacje
pozarządowe

Burmistrz, Starosta

6.

Wprowadzenie
energooszczędnych i
niskoemisyjnych systemów
grzewczych.

W

500 000

500 000

1 000 000

Zainteresowane
podmioty, osoby
fizyczne

Burmistrz,
Starosta, podmioty
gospodarcze

7.

Termomodernizacja budynków.

W

1 800 000

3 200 000

5 000 000

Zainteresowane
podmioty
gospodarcze,
osoby fizyczne

Burmistrz,
Starosta, podmioty
gospodarcze

Budżet gminy,
GFOŚiGW,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
środki finansowe
organizacji
pozarządowych
Budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gmin,
WFOŚiGW
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8.

Rozbudowa sieci gazowej.

9.

Propagowanie wykorzystania
ekologicznych paliw.

10. Podłączenie kotłowni lokalnych
i pojedynczych budynków
mieszkalnych do sieci
ciepłowniczej.
Zminimalizowanie 1. Wprowadzenie w
przedsiębiorstwach
emisji z zakładów
nowoczesnych technologii
produkcyjnych i
ograniczających emisje
ciepłowniczych
zanieczyszczeń do powietrza.

2.

3.

4.

Instalowanie urządzeń do
redukcji zanieczyszczeń
powstających w procesie
spalania paliw i innych
procesach.
Wdrożenie przedsięwzięć
modernizacyjnych systemów
energetycznych tj.:
ciepłowniczych,
elektroenergetycznych i
gazowniczych.
Organizacja systemów
monitorowania stanu
zaopatrzenia miasta Lublińca w
ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe.

W

800 000

1 000 000

1 800 000

W

14 000

18 000

32 000

W

300 000

800 000

1 100 000

K

-

-

K

-

-

K

-

-

K

-

-

budżet gminy,
Środki
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gminy,
GFOŚ, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gminy,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Organizacje
pozarządowe

Burmistrz

Zainteresowane
podmioty, osoby
fizyczne

Burmistrz

NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
Banki, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów
gospodarczych,
środki unijne
Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
środki unijne

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
WFOŚiGW,
fundusze
strukturalne

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
WFOŚiGW,
fundusze
strukturalne

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty
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5.

Rozwój sieci
elektroenergetycznej, sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej na
terenie miasta.

6.

Modernizacja źródła ciepła w
Przedsiębiorstwie
Energetycznym Systemy
Ciepłownicze S.A. –
wprowadzenie kogeneracji.

K

-

-

K

-

-

-

Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
WFOŚiGW,
fundusze
strukturalne
Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
WFOŚiGW,
fundusze
strukturalne

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Zainteresowane
podmioty

Cel długoterminowy do 2010r.: Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ich ochrona i

racjonalizacja wykorzystania.
Ochrona jakości
wód
powierzchniowych

1.

Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej oraz lokalnej
oczyszczalni ścieków w
przysiółku Kokotek.

2.

Sukcesywna rozbudowa sieci
kanalizacyjnej w oparciu o
wykonane kolektory główne.

3.

Rozdział istniejącej kanalizacji
ogólnospławnej.

W

6 700 000

1 000 000

7 700 000

Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

W

8 500 000

10 000 000

18 500 000

Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

W

4 000 000

7 000 000

11 000 000

Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Zainteresowane
podmioty,

Burmistrz
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4.

5.

6.

Rozbudowa miejskiej
oczyszczalni ścieków w celu
uzyskania wymaganej redukcji
zanieczyszczeń i dostosowania
do przepisów unijnych,
rozwiązania gospodarki
osadowej.
Wspieranie budowy
oczyszczalni przyzagrodowych
w miejscach gdzie jest
niemożliwa lub nieopłacalna
budowa zbiorczych
oczyszczalni ścieków.
Sukcesywna budowa kanalizacji
deszczowej na terenie miasta

7.

Modernizacja istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej na
terenie miasta

8.

Prowadzenie działań mających
na celu wyeliminowanie
istniejących źródeł zagrożeń
(odprowadzania
nieoczyszczonych ścieków do
wód powierzchniowych)

W

6 600 000

7 500 000

14 100 000

Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz

K

360 000

1 000 000

1 360 000

Budżet państwa,
budżet gminy,
środki finansowe
organizacji
pozarządowych

Starosta, osoby
fizyczne,
Organizacje
pozarządowe

Burmistrz

W

1 500 000

8 000 000

9 500 000

Zainteresowane
podmioty,

Burmistrz

W

2 400 000

4 000 000

6 400 000

Zainteresowane
podmioty,

Burmistrz

W

60 000

80 000

140 000

Budżet gminy,
GFOŚiGW,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW
Budżet gminy,
GFOŚiGW,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW
GFOŚiGW

Zainteresowane
podmioty, osoby
fizyczne,

Burmistrz
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Ochrona jakości
wód podziemnych

9.

Wspieranie działań mających na
celu ograniczenie ilości
zanieczyszczeń wprowadzanych
do wód z działalności rolniczej.

1.

Kompleksowa modernizacja
ujęć wody na terenie miasta
Lublińca

2.

Budowa sieci wodociągowej od
ujęcia do przysiółka Kokotek i
Posmyk oraz uzbrojenie
istniejących ośrodków
wypoczynkowych i ośrodka
ZHP.

3.

Ograniczenie wykorzystania
dla potrzeb przemysłowych wód
podziemnych dobrej jakości.

4.

Wprowadzenie skutecznego
monitoringu wykorzystania
sieci wodociągowej.

K

9 000

12 000

21 000

W

722 000

722 000

1 444 000

Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów,
budżet powiatu

Regionalne
Centrum
Doradztwa
Rozwoju
Rolnictwa i
Obszarów
Wiejskich,
Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji
Rolnictwa,
organizacje
pozarządowe

Burmistrz,

Budżet gminy,

Administratorzy
instalacji,

burmistrz

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej
W

1 300 000

500 000

K

-

-

W

300 000

300 000

1 800 000

600 000

Budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
Fundusze
strukturalne

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Zainteresowane
podmioty,

Burmistrz,
podmioty
gospodarcze

Budżet gminy

Burmistrz,
Administratorzy
wodociągów

Burmistrz
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Ochrona przed
powodzią i suszą

5.

Przestrzeganie zasad poboru
wód podziemnych zgodnie z
zapisami pozwoleń wodno prawnych .

6.

Wymiana sieci wodociągowych
azbestowo – cementowych oraz
sieci ulęgających częstym
awariom.

1.

Wykonanie zbiorników małej
retencji w rejonach ul. Witosa,
ul. Cegielnianej i ul. Lipska
Góra.

2.

Modernizacja sieci
odwadniającej dzielnicy
Steblów

K

-

-

W

720 000

1 200 000

1 920 000

W

250 000

250 000

500 000

W

600 000

3 300 000

3 900 000

Budżet państwa,
Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Zainteresowane
podmioty,
Burmistrz,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Burmistrz,
podmioty
gospodarcze,
Starosta

Budżet gminy,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gmin,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Nadleśnictwo,
zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Nadleśnictwo,
zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Cel długoterminowy do 2010r.: Racjonalne gospodarowanie komponentami litosfery przy minimalizacji antropogenicznych

przeobrażeń i zachowaniu wartości przyrodniczych.
Ochrona gruntów
rolnych

1.

Ochrona wartościowych gleb
klasy III i częściowo klasy IV

2.

Przeznaczenie terenów rolnych
o wysokiej bonitacji
przylegających do zabudowy w
płn. części miasta pod
poszerzenie bazy ogródków
działkowych.

W

50 000

50 000

100 000

W

50 000

50 000

100 000

Budżet gminy,

GFOŚiGW
Budżet gminy,

GFOŚiGW

Organizacje
pozarządowe,
burmistrz

Rada Miasta

Zainteresowane
podmioty

Burmistrz
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3.

Wdrażanie działań
zmierzających do ochrony gleb
poprzez ich właściwe
użytkowanie.

W

Środki
zainteresowanych
podmiotów
gospodarczych,
budżet gminy

Wsparcie z budżetu gminy
w miarę możliwości
finansowych

Burmistrz,
zainteresowane
podmioty, rolnicy
organizacje
pozarządowe

Burmistrz

Cel długoterminowy do 2010r.: Zachowanie i wzbogacenie zasobów przyrodniczych i krajobrazowych.
Ochrona i
kształtowanie
środowisk
przyrodniczych
zgodnie z zasadą
rozwoju
zrównoważonego

3.

Inspirowanie i wspomaganie
badań naukowych, w celu
pełniejszego poznania
bioróżnorodności obszaru
gminy, zwłaszcza na terenach
najcenniejszych przyrodniczo.

4.

Podejmowanie działań (wraz z
sąsiednimi gminami),
zmierzających do skutecznej
ochrony leśnej strefy buforowej
GOP-u (projekty częściowo
finansowane ze środków
unijnych).
Zwiększenie lesistości i ochrona
istniejących zasobów leśnych.

5.

6.

Objęcie różnymi formami
ochrony najcenniejszych
przyrodniczo obszarów gminy
a zwłaszcza Łąk Dziubowych,
Czarnego Lasu, okolic Kokotka
I, Uroczyska Loski, okolic
Stawu Piegża, Posmyk i
Kokotek II, ekosystemów
doliny rzeki Leśnicy i Małęj
Panwi.

K

-

-

-

Budżet państwa,
budżet powiatu,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Burmistrz,
Wojewódzki
Konserwator
Przyrody

Wojewódzki
Konserwator
Przyrody

K

-

-

-

Budżet państwa,
środki unijne

Starosta,
Wojewoda

Wojewoda

K

-

-

Budżet państwa

Nadleśnictwo,
organizacje
pozarządowe

Nadleśnictwo

K

-

-

Budżet państwa,
budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW

Wojewódzki
Konserwator
Przyrody

Burmistrz,
Wojewoda
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7.

Utrzymanie istniejących
pomników przyrody oraz
dokonanie ich ponownego
opisu.

8.

Monitorowanie stanu populacji
rzadkich i ginących gatunków, a
zwłaszcza orła bielika
(Haliaeetus albicilla) – dla
którego ponadto należy ustalić
granicę miejsca rozrodu
i regularnego przebywania oraz
termin ochrony tych miejsc
Zachowanie bioróżnorodności
ekosystemów rzecznych,
zwłaszcza Lublinicy, Leśnicy,
Potoku Droniowickiego oraz
Małej Panwi wraz z terenami
towarzyszącymi ciekom
wodnym i zalewowymi, jako
wodnych korytarzy
ekologicznych.

9.

10. Ograniczenie lub zakaz
zabudowy dolin rzecznych –
zwłaszcza Małej Panwi
11. Rozwijanie monitoringu i
biomonitoringu ekosystemów
objętych ochroną
12. Utrzymanie Lasu Komunalnego.

K

-

-

-

Budżet państwa

Nadleśnictwo,
Konserwator
Przyrody

Konserwator
Przyrody,
Nadleśnictwo

K

-

-

-

Budżet państwa,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
Ekofundusz

Nadleśnictwo,
Wojewódzki
Konserwator
Przyrody

Wojewoda

-

-

Budżet państwa,
NFOSiGW,
Ekofundusz,
środki unijne

Nadleśnictwo,

Nadleśnictwo

Budżet państwa

Burmistrz,
Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Regionalny Zarząd
Gospodarki
Wodnej

Budżet państwa,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
Ekofundusz

Nadleśnictwa,
Wojewódzki
Konserwator
Przyrody

Wojewoda

Budżet gminy

-

Burmistrz

K

-

K

-

-

K

-

-

-

W

180 000

180 000

360 000
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13. Zachowanie bioróżnorodności
ekosystemów zbiorników
wodnych oraz zespołów
torfowiskowych i boru
bagiennego – jako rzadkich i
zagrożonych środowisk o dużej
cenności przyrodniczej.
14. Rozwijanie ekoturystyki w
południowych i południowowschodnich rejonach gminy
Lubliniec

15. Zwiększenie areału oraz
bioróżnorodności zieleni
miejskiej, poprzez tworzenie,
a także poszerzanie już
istniejących: parków, zieleńców
oraz zieleni osiedlowej
i przyulicznej w mieście
16. Ukształtowanie pasów
zadrzewień wzdłuż głównych
ciągów komunikacyjnych
miasta, tj. w kierunku północpołudnie (wzdłuż ulic Oleskiej i
Stalmacha) oraz w kierunki
wschód-zachód (wzdłuż ulic M.
Curie Skłodowskiej,
Lisowickiej i Powstańców
Śl.oraz Częstochowskiej), jako „
kanałów wentylacyjnych”
miasta oraz dodatkowych
korytarzy ekologicznych.

K

-

-

-

K

-

-

W

60 000

80 000

140 000

W

60 000

80 000

140 000

Budżet państwa,
NFOSiGW,
Ekofundusz,
środki unijne

Nadleśnictwo,

Starosta,
Burmistrz,

Budżet państwa,
budżet gminy,
GFOŚiGW,
WFOŚiGW,
środki unijne,
środki finansowe
osób fizycznych

organizacje
pozarządowe,
osoby fizyczne

Starosta, Burmistrz

Budżet gminy

Organizacje
pozarządowe

Burmistrz

Budżet gminy,

Administrator
dróg, organizacje
pozarządowe

Burmistrz
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17. Zachowanie mozaikowej
struktury agrocenoz, a w
przypadku kumulacji gruntów,
pozostawianie zadrzewień i
zakrzewień śródpolnych oraz
fragmentów miedz, jako ostoi
wielu gatunków zwierząt.
18. Wykorzystanie półnaturalnych
systemów leśnych do zakładania
terapeutycznych ścieżek
spacerowych, które mogą
stanowić uzupełnienie terapii
ambulatoryjno-szpitalnej
(prowadzonej również przez
ośrodki lecznicze Lublińca).
19. Rekreacyjno-turystyczne
zagospodarowanie terenów o
wysokich walorach
przyrodniczych i estetycznych

K

-

-

-

K

-

-

-

W

-

-

Wsparcie z
budżetu
gminy w
miarę
możliwości
finansowych

WFOŚiGW

Starosta

Starosta

Budżet
województwa,
NFZ

Marszałek, NFZ
Starosta

Marszałek,
Starosta

Budżet Miasta,
WOŚiGW,
środki unijne

Burmistrz, osoby
fizyczne,
organizacje
pozarządowe

Burmistrz

Środki unijne,
Placówki
20. Inspirowanie badań naukowych
K
WFOŚiGW,
oświatowe
nad stanem świadomości
budżet państwa
ekologicznej mieszkańców
gminy Lubliniec
Cel długoterminowy do 2010r.: Minimalizacja uciążliwości hałasu na środowisko i na życie mieszkańców

Podejmowanie
działań w
kierunku
obniżenia
natężenia hałasu
do poziomu
obowiązujących
standardów

1.

Ograniczenie hałasu poprzez
zastosowanie ekranów
akustycznych oraz pasów
zieleni wzdłuż uciążliwych
odcinków dróg

K

1 500 000

2 000 000

3 500 000

Budżet państwa,
budżet gminy

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska,
Organizacje
pozarządowe,
administratorzy
dróg

Burmistrz

Starosta,
administratorzy
dróg
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2.

Uwzględnianie na etapach
studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w
miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego wpływu
lokalizacji przedsięwzięć
uciążliwych dla środowiska.

3.

Monitorowanie poziomu hałasu
w jednostkach gospodarczych

W

800 000

800 000

K

-

-

-

Budżet gminy,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Burmistrz, osoby
fizyczne,
zainteresowane
podmioty

Burmistrz

Budżet państwa,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska,
zainteresowane
podmioty

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
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Tabela 18 Plan operacyjny na lata 2004-2006

Lp.

Priorytet

Zadanie

Lp.
1.

Wdrożenie systemu 1.
REMAS i kontrola
systemu opłat
2.
Razem

2.

Edukacja
ekologiczna

Szacunkowy
koszt zadania na
lata 2004-2006

Źródła
finansowania

Podmiot
odpowiedzialny za
realizacje zadania

11 700

WFOŚiGW,
GFOŚiGW,
Budżet gminy

Burmistrz

3 300

-

Nazwa działania
Wdrożenie REMAS (stworzenie systemu SOZAT- REMAS-GMINA
wraz z systemem wymiany informacji, wypełnianie baz danych
dotyczących płatników i emisji do środowiska, monitoring realizacji
Programu Ochrony Środowiska)
Zakup licencji na oprogramowanie SOZAT-REMAS-GMINA

15 000

1.

Wytyczanie ścieżek dydaktycznych w szczególnie atrakcyjnych
przyrodniczo ekosystemach

20 000

2.

Opracowanie i upowszechnienie informatora o walorach
przyrodniczych gminy Lubliniec

20 000

3.

Przeprowadzanie kampanii edukacyjnych na temat aktualnych
zagrożeń środowiska przyrodniczego w gminie i stosowanych
działaniach zapobiegawczych

20 000

Budżet państwa,
Budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki
finansowe
organizacji
pozarządowych

Budżet gminy,
WFOŚiGW,
Środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów
gospodarczych,
Budżet państwa,
gminy, powiatu,
WFOŚiGW,
PFOŚiGW, środki
finansowe
organizacji
pozarządowych,
środki unijne

Burmistrz

Burmistrz
Burmistrz
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4.

Dokształcanie nauczycieli w zakresie korzystania z programów
dydaktyczno-edukacyjnych dotyczących ochrony środowiska oraz
terenowych ścieżek dydaktycznych

30 000

WFOŚiGW, Budżet
gminy, Budżet
powiatu, budżet
państwa

Burmistrz

5.

Kształcenie i dokształcanie pracowników administracji samorządowej
w zakresie ekologii i rozwoju zrównoważonego, głównie w aspekcie
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

8 000

Burmistrz

6.

Propagowanie akcji proekologicznych jak np. "sprzątanie świata"
wśród młodzieży szkolnej i mieszkańców gminy.

12 000

7.

Działania informacyjno-edukacyjne podnoszące świadomość
ekologiczną mieszkańców gminy.

12 000

WFOŚiGW,
budżet powiatu,
budżet gminy,
środki finansowe
organizacji
pozarządowych,
środki unijne
GFOŚiGW, budżet
gminy,
środki
zainteresowanych
podmiotów
GFOŚiGW, budżet
gminy,
środki
zainteresowanych
podmiotów

Ochrona powietrza 1.
atmosferycznego

2.

Burmistrz

122 000

Razem

3.

Burmistrz

Budowa II i III etapu przebiegu ul. Śródmiejskiej w Lublińcu, w celu
zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego w centrum starego
miasta.

28 000 000

Poprawa stanu dróg administrowanych przed gminę

4 500 000

Budżet gminy,
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych i
Autostrad,
Fundusze
strukturalne
Budżet gminy,
budżet państwa,
fundusze
strukturalne,

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i
Autostrad,

Burmistrz
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3.

Budowa systemu tras rowerowych w mieście

4.

Propagowanie i wdrażanie alternatywnych źródeł energii.

10 000

5.

Wprowadzenie energooszczędnych i niskoemisyjnych systemów
grzewczych.

500 000

6.

Termomodernizacja budynków

7.

Rozbudowa sieci gazowej

800 000

Budżet gminy,
Środki
zainteresowanych
podmiotów

Burmistrz

8.

Propagowanie wykorzystania ekologicznych paliw.

14 000

Burmistrz

9.

Podłączenie kotłowni lokalnych i pojedynczych budynków
mieszkalnych do sieci ciepłowniczej

300 000

Budżet gminy,
GFOŚ, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gminy,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Razem

6 000 000

1 800 000

Budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚIGW,
fundusze
strukturalne
Budżet gminy,
GFOŚiGW, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów, środki
finansowe
organizacji
pozarządowych
Budżet gminy,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gminy,
WFOŚiGW

Burmistrz

Burmistrz, Starosta

Burmistrz, Starosta,
podmioty
gospodarcze

Burmistrz

Burmistrz

41 924 000
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4.

Poprawa jakości 1.
wód
powierzchniowych
i podziemnych

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni
ścieków w przysiółku Kokotek.

6 700 000

2.

Sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o wykonane
kolektory główne.

8 500 000

3.

Rozdział istniejącej kanalizacji ogólnospławnej.

4 000 000

4.

Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w celu uzyskania
wymaganej redukcji zanieczyszczeń i dostosowania do przepisów
unijnych, rozwiązania gospodarki osadowej.

6 600 000

5.

Sukcesywna budowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta

1 500 000

6.

Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta

2 400 000

7.

Prowadzenie działań mających na celu wyeliminowanie istniejących
źródeł zagrożeń (odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych)
Kompleksowa modernizacja ujęć wody na terenie miasta Lublińca

8.

60 000

Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Budżet gminy,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW
Budżet gminy,
GFOŚiGW,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW
Budżet gminy,
GFOŚiGW,
Fundusze
strukturalne,
NFOŚiGW
GFOŚiGW

Burmistrz

722 000

Budżet gminy

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz

Burmistrz
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9.

Budowa sieci wodociągowej od ujęcia do przysiółka Kokotek i
Posmyk oraz uzbrojenie istniejących ośrodków wypoczynkowych i
ośrodka ZHP.

10.

Wprowadzenie skutecznego monitoringu wykorzystania sieci
wodociągowej.
Wymiana sieci wodociągowych azbestowo – cementowych oraz sieci
ulęgających częstym awariom.

11.

12.

Wykonanie zbiorników małej retencji w rejonach ul. Witosa, ul.
Cegielnianej i ul. Lipska Góra.

13.

Modernizacja sieci odwadniającej w dzielnicy Steblów

Ochrona przyrody 1.
2.
3.

Budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW.,
Fundusze
strukturalne

300 000

Budżet gminy

Burmistrz

720 000

Budżet gminy,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów
Budżet gminy,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Burmistrz

250 000

600 000

Budżet gmin,
NFOŚiGW,
WFOŚiGW, środki
finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Burmistrz

Burmistrz

33 652 000

Razem

6

Burmistrz

1 300 000

Utrzymanie Lasu Komunalnego
Zwiększenie areału oraz bioróżnorodności zieleni miejskiej, poprzez
tworzenie, a także poszerzanie już istniejących: parków, zieleńców
oraz zieleni osiedlowej i przyulicznej w mieście
Ukształtowanie pasów zadrzewień wzdłuż głównych ciągów
komunikacyjnych miasta, tj. w kierunku północ- południe (wzdłuż
ulic Oleskiej i Stalmacha) oraz w kierunki wschód-zachód (wzdłuż
ulic M. Curie Skłodowskiej, Lisowickiej i Powstańców Śl. oraz
Częstochowskiej), jako „ kanałów wentylacyjnych” miasta oraz
dodatkowych korytarzy ekologicznych.

180 000
60 000
60 000

Budżet gminy
GFOŚiGW, budżet
gminy

Burmistrz
Burmistrz

Budżet gminy,
GFOŚiGW

Burmistrz
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300 000

Razem

Gospodarka odpadami - Szczegółowa analiza przedmiotowej kwestii zostanie przedstawiona w planie gospodarki odpadami.
7.

Hałas

1.

Uwzględnianie na etapach studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego wpływu lokalizacji przedsięwzięć
uciążliwych dla środowiska.

800 000

Ochrona gruntów 1.
rolnych
2.

Burmistrz

800 000

Razem
8.

Budżet gminy,
środki finansowe
zainteresowanych
podmiotów

Ochrona wartościowych gleb klasy III i częściowo klasy IV

50 000

Budżet gminy

Rada Miasta

Przeznaczenie terenów rolnych o wysokiej bonitacji przylegających do
zabudowy w płn. części miasta pod poszerzenie bazy ogródków
działkowych.

50 000

Budżet gminy

Burmistrz

100 000

Razem

Środki finansowe przewidziane na realizację zadań własnych gminy Lubliniec w latach 2004-2006
w zakresie poszczególnych priorytetów:
Wdrożenie systemu REMAS
Edukacja ekologiczna
Ochrona powietrza atmosferycznego

15 000 zł
122 000 zł
41 924 000 zł
33 652 000 zł

Poprawa jakości wód powierzchniowych i
podziemnych
Ochrona przyrody
Hałas
Ochrona gruntów rolnych
Suma

300 000 zł
800 000 zł
100 000 zł

76 913 000 zł
100
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Skróty:
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
PFOŚiGW – Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia
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6 Analiza ekonomiczno – finansowa gminy Lubliniec
Dochód gminy ogółem w 2003 roku wynosił 34 507 069 zł co w przeliczeniu na
jednego mieszkańca stanowiło 1 390,63 zł.
Przy realizacji zadań proekologicznych gmina korzystała i nadal przewiduje korzystać
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Strukturalnych,
Banku Ochrony Środowiska zarówno w postaci dotacji jak i kredytów.
Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono wykaz zadań proekologicznych
przeprowadzonych w latach 2002-2003. Analizując poniższe zestawienie stwierdza się, że
zadaniem priorytetowym w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Lubliniec były
działania związane z gospodarką wodno – ściekową, a mianowicie budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, modernizacja sieci wodociągowej oraz zadania mające na celu
poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i kotłowni.
Tabela 19. Wykaz zadań proekologicznych zrealizowanych w gminie Lubliniec w roku 2002.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.

Nazwa zadania
Kanalizacja sanitarna ul. Paderewskiego, dworcowa,
Plebiscytowa II etap
Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul, Szkolna, Strażacka,
Krótka
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul.
Częstochowskiej – II etap (Rzeźniczka itd.)
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Ligonia – Majdanek
Budowa kanalizacji deszczowej i infrastruktury zewnętrznej
w rejonie ul. M.C. Skłodowskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa i Cegielniana
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.
Podmiejskiej i Chłopskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Karpego i
Krzyżowskiej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki i Wigury
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Tylnej, K.
Miarki i Poprzecznej
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego
Modernizacja sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ulic
Zwycięstwa, częstochowskiej i Mickiewicza
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w dz.
Wymyślacz
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czarnoleskiej,
Powstańców, Kopce
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. 11-go Listopada
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Bukowej.
Brzozowej i Ks. Misia

Razem

Koszt całkowity

Zapłacono w
2002r.

566 900,00

102 430,25

421 607,00

211 095,48

321 560,00

209 346,11

1507 700,00
1 126 100,00

487 355,29
332 069,34

270 000,00
600 000,00

2 500,00
298 784,00

500 000,00

13 856,14

80 000,00
200 000,00

72 121,16
4 500,00

80 000,00
43 000,00

71257,29
42 979,74

3 500 000,00

9 991,80

1 700 000,00

14 272,00

130 000,00
130 000,00
600 000,00

0,00
0,00
40 000,00

11 776 867,00

1 912 558,60
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Tabela 20. Wykaz zadań proekologicznych zrealizowanych w gminie Lubliniec w roku 2003 roku.

Lp.

Nazwa zadania

1.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa ul. Szkolna, Strażacka,
Krótka
Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Ligonia, Majdanek,
Sobieskiego, 11-go Listopda, Głowackiego, Staszica,
Rogowskiego
- kanalizacja deszczowa I część
- kanalizacja sanitarna i deszczowa II
część
Kanalizacja sanitarna w ul. Topolowej, Cegielnianej i
Strzeleckiej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Podmiejskiej i
Chłopskiej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Karpego i
kanalizacja sanitarna w ul. Krzyżowskiej
Kanalizacja sanitarna w ul. Tylnej, K. Miarki i Poprzecznej
wraz z modernizacją nawierzchni ul. Poprzecznej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w dzielnicy Wymyślacz
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Czarnoleskiej,
Powstańców, Kopce
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. 11-go Listopada
Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w rejonie ul.
Częstochowskiej II etap (Rzeźniczka itd.)
Przyłącze kanalizacji sanitarnej do Zakładu karnego
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Bukowej, Brzozowej i
Ks. Misia
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w
budynku żłobka miejskiego przy ul. Sobieskiego

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14

Razem

Koszt całkowity

Zapłacono w
2003 r.

421 607,00

91 339,98

1 345 052,00

196 483,52

257 500,00

254 886,98

543 784,00

244 413,94

473 857,00

458 583,51

265 800,00

261 242,97

2 800 000,00
1 786 100,00

300 000,00
401 655,57

130 000,00
130 000,00
321 567,00

129 904,38
129 908,20
73 371,84

50 000,00
600 000,00

47 961,62
150 000,00

91 500,00

97 207,50

9 216 767,00

2 826 960,01

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody GFOŚiGW w Lublińcu stanowią grzywny i inne kary pieniężne od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz wpływy z opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska, kary pieniężne za nieprzestrzeganie norm ochrony środowiska,
opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz składanie i magazynowanie odpadów. W 2002 roku
przychody GFOŚiGW wynosiły142 000 zł, natomiast w roku 2003 - 195 500 zł.
Poniżej w formie tabelarycznej zestawiono wydatki na ochronę środowiska z GFOŚiGW (w
latach 2002-2003 oraz środki finansowe przewidziane do wydatkowania w roku 2004).
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Tabela 21. Projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2002 roku.

Lp.
1.
2.
3.
3.

Nazwa
Stan funduszu na początek 2002 roku
Przychody funduszu
Zakup worków do segregowania odpadów, wydawnictw
Przegląd drzew, pomiar emisji zanieczyszczeń, likwidacja dzikich wysypisk,
prowizje bankowe, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,
zakrzewień oraz parków, remont urządzeń przeciwpowodziowych
Różne opłaty i składki
Modernizacja kanału deszczowego ul. Kard. Hlonda (1 część 200 m)
Modernizacja przepustu na rowie JK-11/1 ul. Jedności LU-37/9 K-IV
Modernizacja przepustu na rowie w K-34 w ul. Drozdów
Modernizacja przepustu w ul. Oleskiej

Razem wydatki w 2002 roku
Stan funduszu na koniec 2002 roku

Plan na 2002 rok
10 000
142 000
3 500
41 000
200
97 000

141 500
10 300

Tabela 22. Projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2003 roku.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwa
Stan funduszu na początek 2003 roku
Przychody funduszu
Zakup materiałów i publikacji związanych z edukacja ekologiczną, zakup
oprogramowania, zakup worków do segregacji odpadów
Zakładanie nowych zieleńców, przegląd drzew, wykonanie programów ochrony
środowiska, wykonanie i montaż budek lęgowych, likwidacja „dzikich
wysypisk”, pomiar emisji zanieczyszczeń
Budowa kanału deszczowego ul. K. Hlonda
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ligonia, Majdanek, 11-go Listopada, Staszica i
Rogowskiego
Podłączenie posesji ul. Grunwaldzka 22-26 do kanalizacji sanitarnej z
jednoczesną likwidacją wlotu do rzeki Lublinicy
Wykonanie rowu – kanału ulgi (K-IV/3/1 – K – IV) – dł. 350 m, wykonanie
rurociągu 600/K-IV/34 – K-IV/ dł.100m
Inne zadania z zakresu gospodarki wodnej i zabezpieczenie
przeciwpowodziowego

Razem wydatki w 2003 roku
Stan funduszu na koniec roku

Plan na 2003 rok
188 363
195 500
8 500
65 200
94 000
143 000
12 000
34 100
26 500

141 500
563
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Tabela 23. Projekt zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w 2004 roku.

Lp.

Nazwa

Stan funduszu na początek 2003 roku
Przychody funduszu
1. Zakup materiałów i publikacji związanych z edukacją ekologiczną, zakup
worków na śmieci, zakup oprogramowania, zakup nagród na konkursy
ekologiczne
2. Przegląd drzew
3. Wykonanie i montaż budek lęgowych
4. Likwidacja dzikich wysypisk
5. System selektywnej zbiórki odpadów
6. Gminny program unieszkodliwiania azbestu
7. Ochrona kasztanowców
8. Zakładanie nowych zieleńców
9. Opracowanie programów i dokumentacji
10. Ubezpieczenie dna i skarp rowu K-34 na dł. Około 90 m
11. Modernizacja rowu K-IV/3 pow. Ul. Partyzantów
12. Modernizacja rowu K-IV/5/2 na odcinku dł. 60 m
13 Inne zadania dotyczące zabezpieczenia p. poż.

Razem wydatki w 2004 roku
Stan funduszu na koniec roku

Plan na 2004 rok
32 320
133 500
8 000
1 350
2 000
18 000
23 000
12 000
1 200
29 000
20 000
13 500
13 500
13 000
10 950

383 300
320

Na 2004 roku przewiduje się wydatkowanie środków GFOŚiGW w szczególności na
gospodarkę odpadami, edukację ekologiczną, ochronę przyrody oraz modernizację rowów
melioracyjnych..
Możliwości inwestowania w mieście Lublińcu
Ze względu na dogodne położenie miasta, dostępność komunikacyjną oraz atrakcyjne
tereny przeznaczone do inwestowania można na terenie miasta wyznaczyć kilka obszarów
strategicznych o znaczących możliwościach rozwojowych dla nowych podmiotów
gospodarczych:
-

w okolicy obwodnicy zachodniej Lublińca; dla sektora usług, przemysłu i handlu,
przy ulicy Klonowej i Czarnoleskiej; dla przemysłu i działalności usługowej,
w pobliżu osiedla „Manhatan”; dla centrum handlowo – usługowego i zabudowy
wielorodzinnej,
przy ulicy Skłodowskiej; pod budownictwo mieszkaniowe, szeregowe,
w południowej, północnej i zachodniej dzielnicy; pod budownictwo jednorodzinne,
w Lesie Komunalnym; pod zagospodarowanie tego terenu dla celów turystycznowypoczynkowych,
w Kokotku; dla bazy turystycznej i rekreacyjnej.

105
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

6.1 Krajowe źródła finansowania
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
Fundusz finansuje projekty proekologiczne poprzez pożyczki, kredyty, dotacje i dopłaty
do oprocentowania preferencyjnych kredytów. Środki Narodowego Funduszu przeznacza się
na cele określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz z roku 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233 poz. 1957) zwanej dalej “ustawą”, zgodnie z priorytetami
Narodowego Funduszu, określonymi w oparciu o: “Politykę Ekologiczną Państwa”, listy
przedsięwzięć priorytetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej oraz zgodnie z planem działalności i kryteriami wyboru przedsięwzięć, o których
mowa w art. 414 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 3 powołanej ustawy. Jako priorytetowe traktuje się
te przedsięwzięcia, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski
wobec Unii Europejskiej związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji
ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin:
• Ochrona powietrza
• Ochrona wód i gospodarka wodna
• Ochrona powierzchni ziemi
• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz Leśnictwo
• Geologia i górnictwo
• Edukacja ekologiczna
• Państwowy Monitoring Środowiska
• Programy międzydziedzinowe
• Nadzwyczajne Zagrożenia Środowiska
• Ekspertyzy i prace badawcze
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Działalność Funduszu ma na celu wspomaganie procesu integracji Polski z Unią
Europejską poprzez realizacje w województwie ustaleń akcesyjnych oraz systemowe
wdrażanie regionalnej polityki środowiskowej. Działalność Funduszu polega na
preferencyjnym dofinansowaniu przedsięwzięć dotyczących ochrony powietrza, wody i
powierzchni ziemi, gospodarki odpadami i wodnej, edukacji ekologicznej i innej zgodnie z
celami i priorytetami zapisanymi w programie ochrony środowiska dla województwa
śląskiego.

6.2 Fundusze europejskie
Wdrożenie programu ochrony środowiska będzie wymagać stworzenia sprawnego
systemu finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Środki finansowe na
zadania proekologiczne przewiduje się pozyskać z budżetu Wojewody i budżetu państwa,
samorządów (powiatu i gmin) i funduszy ekologicznych. W najbliższych latach rola funduszy
ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
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Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków na
wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie
przewiduje się spadek udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę
stanu środowiska, a co za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych.
Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków
własnych i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, jeśli
dane przedsięwzięcie uznane zostanie za priorytetowe w skali powiatu.
Niektóre przedsięwzięcia realizowane będę z wykorzystaniem środków przedsiębiorstw
i osób prywatnych. Ponadto oczekuje się większego niż dotychczas zaangażowania w
realizacje inwestycji ekologicznych środków pomocowych w tym środków przedakcesyjnych,
a po uzyskaniu członkostwa w UE środków strukturalnych i Funduszu Spójności.
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY EUROPEJSKICH
(PRZEDAKCESYJNYCH I STRUKTURALNYCH)
SAPARD (Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development) Program będzie realizowany w latach 2001-2006. Jego celem jest poprawa konkurencyjności
polskiego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego na rynku krajowym i
międzynarodowym. Wspiera rozwój obszarów rolniczych poprzez modernizację
infrastruktury technicznej oraz tworzenie warunków do podejmowania pozarolniczej
działalności gospodarczej na wsi.
Priorytetowe zadania programu SAPARD to:
- finansowanie stowarzyszeń rolniczych;
- marketing, rozwój metod produkcji chroniących środowisko naturalne
- tworzenie grup producenckich ;
- rozwój infrastruktury wiejskiej (m.in. na budowę dróg i oczyszczalni
ścieków);
- modernizacja przetwórstwa rolno-spożywczego (zwłaszcza w sektorach:
mięsnym, owoców i warzyw) - pomoc dla gospodarstw indywidualnych.
ISPA to unijny program pomocy dla transportu i ochrony środowiska. W latach 20002006 UE przeznaczyła na jego realizację 7 mld euro. Jest to program pomocy dla transportu i
ochrony środowiska. Ma spełniać podobną rolę jak Fundusz Spójności w Unii Europejskiej i
będzie funkcjonował na podobnych zasadach. Za priorytety funkcjonowania programu ISPA
uznano: ochronę środowiska, ograniczanie zanieczyszczania wód i powietrza, pomoc w
zakresie utylizacji odpadów. Fundusz wesprze regiony pozbawione infrastruktury
transportowej i komunalnej oraz obszary, gdzie zacofanie gospodarcze uniemożliwia sprawne
funkcjonowanie gospodarki wolnorynkowej.
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ERDF - European Regional
Development Fund) powstał w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w
rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej
Brytanii i Irlandii). Jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji w poziomie
rozwoju regionalnego krajów należących do UE.
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Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje inicjatywy w następujących dziedzinach:
- inwestycje produkcyjne umożliwiające tworzenie lub utrzymanie stałych
miejsc pracy;
- inwestycje w infrastrukturę, z uwzględnieniem tworzenia sieci
transeuropejskich dla regionów objętych celem nr 1;
- inwestycje w edukację i opiekę zdrowotną w regionach objętych celem nr
1;
- rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw;
- działalność badawczo-rozwojowa;
- inwestycje związane z ochroną środowiska;
Fundusz Spójności Budżet funduszu wynosi na lata 2000-2006 18 mld Euro.
Priorytetami funduszu są inwestycje związane z budową dróg i ochroną środowiska. Drogi
budowane za pieniądze z Funduszu Kohezji muszą być elementem transeuropejskiej sieci
transportowej. Natomiast inwestycje z dziedziny ochrony środowiska muszą spełniać
standardy Wspólnej Polityki Ochrony Środowiska. Jego odbiorcami mogą być państwa, w
których PKB na jednego mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej. W roku 2003
została przeprowadzona powtórna weryfikacja czy kraje spełniające to kryterium w 1999 r.
dalej się w nim mieszczą (dotyczy np. Irlandii). Ponadto kraje, które przystąpiły do Unii
Walutowej muszą spełniać kryteria wymagane przy przystąpieniu do "strefy euro" (określony,
niski poziom inflacji, zadłużenie budżetowe nie przekraczające 3 % rocznie w stosunku do
PKB oraz niskie stopy procentowe). Do pewnego stopnia (ze względu na cele, podział
środków) za odpowiednik Funduszu Spójności między funduszami przedakcesyjnymi
możemy uznać program ISPA.
Fundusz Spójności finansuje projekty tzw. duże (o wartości powyżej 10 mln euro),
związane z dziedziną ochrony środowiska, a w szczególności dotyczące:
1) poprawy jakości wód powierzchniowych oraz polepszenia jakości i dystrybucji wody
przeznaczonej do spożycia
2) zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego
3) racjonalizacji gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi
4) poprawy jakości powietrza

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF - European Agriculture
Guidance and Guarantee Fund). EAGGF powstał w 1964 roku. Jego celem jest wparcie
rozwoju obszarów wiejskich. Polityce strukturalnej poświęcona jest sekcja orientacji
funduszu. Z tych środków finansowane są przedsięwzięcia związane z reformą rolnictwa i
leśnictwa. W szczególności pomoc polega na dotacjach dla gospodarstw rolnych, pomocy dla
młodych rolników, popieraniu wspólnego wykorzystania z maszyn, organizowanie szkoleń
zawodowych. Część środków przeznaczana jest na zwiększenie poziomu życia na obszarach
wiejskich. Szczególnie mocno wspierane są z funduszu regiony leżące w obszarach górskich,
górzystych lub zacofanych. Odpowiednikiem tego funduszu wśród środków
przedakcesyjnych jest fundusz SAPARD, jednak środki, które uzyskałaby Polska EAGGF,
wraz z uzyskaniem członkostwa powinny być znacznie większe.
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7 Kontrola i monitoring Programu Ochrony Środowiska
7.1 Zarządzanie środowiskowe i kontrola realizacji programu
Programowanie zrównoważonego rozwoju
Każde województwo, powiat i gmina powinno posiadać i realizować strategię rozwoju,
która powinna być strategią zrównoważonego rozwoju, zapewniającą harmonijne pogodzenie
lokalnych potrzeb i aspiracji społeczno-gospodarczych z koniecznością bezwzględnej
ochrony środowiska. Strategie gmin i powiatów powinny być skorelowane i uwzględniać
ustalenia zawarte w strategii rozwoju województwa. Najogólniej strategia precyzuje wizję i
misję danego regionu, określa politykę regionalną, wymierne cele oraz zadania dla ich
osiągnięcia (rysunek 4). Strategia zrównoważonego rozwoju powinna wskazywać problemy
wiodące, którymi są problemy decydujące o osiągnięciu zmiany struktury regionalnej.
Problemem wiodącym jest niewątpliwie poprawa równowagi ekologicznej, która wpływać
będzie na zmianę struktury regionalnej. Wpływ ten ujawnia się systematycznym
zmniejszeniem się emisji ze źródeł zanieczyszczeń, zwiększeniem obszarów chronionych,
racjonalnym gospodarowaniem zasobami, a w efekcie poprawą stanu środowiska oraz
zwiększeniem atrakcyjności i konkurencyjności danego regionu.
Strategia poszerzona o szczegółowe programy realizacji zadań staje się programem
zrównoważonego rozwoju (rysunek 4) zwanym często programem ekorozwoju. Posiadanie
strategii i programu zrównoważonego rozwoju pozwala między innymi stymulować pożądane
zmiany strukturalne, pozyskiwać środki finansowe na realizację szczegółowych programów,
optymalizować wydatki oraz łagodzić negatywne skutki ekologiczne i społeczne niezbędnych
przemian gospodarczych.
Ustawa „Prawo Ochrony Środowiska” zobowiązuje województwa, powiaty i gminy do
opracowywania co 4 lata programów ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
i raportowania co 2 lata stanu ich realizacji. Realizacja tych programów powinna zapewnić,
zapisany w konstytucji, zrównoważony rozwój Polski przez realizację polityki ekologicznej
państwa oraz wojewódzkich strategii rozwoju, wynikających z ustaw kompetencyjnych. W
powiązaniu z obowiązującymi zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001, Nr
62, poz., 627 z późniejszymi zmianami) w zakresie dostępu do informacji i ocen
oddziaływania na środowisko i innymi ustawami, narzuca to kolosalne obowiązki na
samorządy i administrację oraz konieczność podjęcia działań systemowych na poziomie
zarówno lokalnym jak i regionalnym. Realizacja programów będzie bowiem ustawowo
monitorowana co 2 lata, a to oznacza, że aktywność na poziomie regionalnym i lokalnym nie
może się kończyć na zleceniu opracowania strategii i programów firmom konsultingowym i
ich uznaniowej realizacji lub nie „w miarę możliwości” lecz zgodnie ze schematem
pokazanym na rysunku 2 musi podlegać okresowej ocenie osiąganych efektów działalności
środowiskowej.
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Program zrównoważonego rozwoju
Strategia
Wizja i Misja

Cele od osiągnięcia

Zadania realizujące cele

Programy zarządzania

Przegląd wyników i korekta

Polityka

Realizacja programów
Rysunek 4. Elementy składające się na strategię i program zrównoważonego rozwoju.

Na tej podstawie podejmowane będą działania korygujące i doskonalące. Zamiast
opasłych opracowań, programy ochrony środowiska mają formę zwięzłych,
sformalizowanych i ujednoliconych dokumentów (rejestrów), możliwych do realizacji w
aktualnych warunkach społeczno-ekonomicznych i podlegają okresowej kontroli osiąganych
efektów, korektom oraz ciągłemu monitorowaniu i doskonaleniu. Zmienia się również rola
samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych w opracowywaniu wspomnianych
programów. Samorządy muszą same monitorować stan środowiska, gromadzić niezbędne
dane, oceniać efekty swojej działalności środowiskowej i cyklicznie opracowywać politykę,
cele, zadania i programy zarządzania środowiskowego, korzystając jedynie w ograniczonym
zakresie z udziału konsultantów z wyspecjalizowanych jednostek badawczych czy
konsultingowych. Zmienia to zupełnie dotychczasową praktykę w tym zakresie.
Program zrównoważonego rozwoju najczęściej wymaga przygotowania:
1. Kompleksowej diagnozy stanu regionu pod względem gospodarczym, ekologicznym
i społecznym, z oceną mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), dotyczącej
między innymi:
- stanu gospodarki gmin i jej powiązań z regionem i otoczeniem,
- struktur społeczno-demograficznych,
- infrastruktury społecznej,
- lokalnego rynku pracy i dynamiki bezrobocia,
- stanu środowiska z uwzględnieniem:
• gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi,
• gospodarki wodno-ściekowej,
110
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

•
•
•
•
•
•
•

zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
hałasu środowiskowego,
ochrony powierzchni ziemi,
środowiska glebowo-roślinnego z oceną zanieczyszczenia gleby i
roślin,
przyrody ożywionej,
komfortu życia mieszkańców,
rozwoju terenów chronionych.

2. Prognozy zmian i wariantowych scenariuszy rozwoju społeczno-gospodarczego,
obejmującego między innymi problematykę:
-

zmniejszenia bezrobocia i tworzenie nowych miejsc pracy,
pobudzania lokalnej przedsiębiorczości.

3. Prognozy i wariantowych scenariuszy zmian stanu środowiska, dotyczący między innymi:
-

zintegrowanej gospodarki odpadami,
ochrony wód i gospodarki wodno-ściekowej,
ochrony powietrza atmosferycznego, eliminacji niskiej emisji oraz
oszczędności energii,
ochrony powierzchni ziemi, środowiska roślinnego i przyrody ożywionej,
ochrony człowieka w miejscu pracy i zamieszkania, w tym przed hałasem
i wibracjami,
rozwoju terenów chronionych.

4. Skorelowania
planów
zagospodarowania
restrukturyzacyjnymi w regionie.

przestrzennego

z zamierzeniami

5. Oceny uwarunkowań ekonomicznych z wyszczególnieniem między innymi kosztów
ekologicznych i społecznych proponowanych rozwiązań
6. Zapewnienia instrumentów instytucjonalnych: prawnych, ekonomicznych
organizacyjnych, gwarantujących wdrożenie zaproponowanych działań.

oraz

Powyższy zakres prac musi zostać wbudowany w schemat opracowywania i realizacji
strategii i programów, pokazany na rysunku 2, w ramach konkretnych procedur operacyjnych.
WSPOMAGANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO ORAZ
PROGRAMÓW.
Wdrażanie polityki ekorozwoju, realizacja programów ekorozwoju wymaga wdrożenia
systemu zarządzania środowiskowego. Proces wdrażania systemu zarządzania
środowiskowego na poszczególnych szczeblach tj. w gminie, powiecie i w regionie przebiega
według następującego programu:
- opracowanie księgi szczegółowych procedur zarządzania środowiskowego;
- przeszkolenie członków zespołu wdrażającego, w tym Pełnomocnika ds.
Systemu Zarządzania Środowiskowego,
111
ATMOTERM – EKOURBIS Sp. z o.o. Częstochowa

„Program ochrony środowiska dla Gminy Lubliniec na lata 2004-2010”

-

-

szkolenia i doradztwo związane z opracowaniem w ramach systemu
polityki, celów i zadań środowiskowych oraz programu zarządzania
środowiskowego jak również przeprowadzenia oceny efektów
dotychczasowej działalności środowiskowej – wszystko z wykorzystaniem
standardowych, ujednoliconych dokumentów systemowych,
zainstalowanie opracowanego programu komputerowego z bazą danych,
wspomagającego stosowanie szczegółowych procedur systemu,
wydanie certyfikatu potwierdzającego wdrożenie systemu,

Proces wdrażania systemu trwa od 3 do 6 miesięcy w zależności od determinacji
samorządu danego szczebla.
Program zawiera między innymi wzorcową księgę
szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego, w tym między innymi wykaz
monitorowanych parametrów, kwestionariusz przeglądowy, zestaw zalecanych wskaźników
oceny efektów działalności środowiskowej oraz wzory ujednoliconych dokumentów
systemowych takich jak np.:
-

polityka środowiskowa,
rejestr aspektów środowiskowych,
tabela priorytetów,
rejestr celów i zadań środowiskowych,
program zarządzania środowiskowego,
przegląd stanu realizacji zadań środowiskowych,
ocena efektów działalności środowiskowej.

Z dotychczasowych doświadczeń dotyczących opracowywania regionalnych i
lokalnych programów zrównoważonego rozwoju dla gmin i województw, kreowania i
realizacji zadań wynikają następujące wnioski:
1. Możliwość spełnienia nowych wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska, w
tym procedur postępowania UE oraz integracji działań lokalnych i regionalnych w
zakresie ochrony środowiska zapewnia organizowanie systemów zarządzania
środowiskowego.
2.

Ich zainicjowanie zapewnia stopniowe osiąganie zmian w środowisku, założonych
w strategii rozwoju województwa oraz w strategiach gminnych i powiatowych. Przynosi
uczestnikom systemu w postaci przedsiębiorstw, gmin, powiatów i województwa
konkretne korzyści ekonomiczne i ekologiczne jak np.:
- uporządkowanie zarządzania środowiskowego,
- zmniejszenie zużycia surowców, energii i materiałów,
- redukcję wytwarzanych zanieczyszczeń,
- obniżanie ryzyka środowiskowego,
- szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich nieprawidłowości,
- redukcję kosztów zakupu surowców, materiałów i energii oraz kosztów
usuwania odpadów,
- redukcję ponoszonych opłat i kar ekologicznych wnoszonych przez
podmioty gospodarcze,
- zwiększenie konkurencyjności gminy w stosunku do innych przez wzrost
konkurencyjności wytwarzanych wyrobów i świadczonych usług na rynku
krajowym oraz w handlu międzynarodowym,
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-

lepszy wizerunek gminy w oczach potencjalnych inwestorów, banków,
firm ubezpieczeniowych i całego społeczeństwa,
łatwiejszy dostęp do preferencyjnych dotacji i kredytów na realizację
przedsięwzięć proekologicznych w regionie,
lepszą współpraca podmiotów gospodarczych z władzami lokalnymi,
innymi regionami oraz społeczeństwem,
ochronę przyrody i rozwój walorów oraz zasobów środowiska.

3. Samorządy wszystkich szczebli oraz podmioty gospodarcze mogą uzyskać pomoc
finansową w zakresie zorganizowania lokalnych i regionalnych systemów zarządzania
środowiskowego.
Funkcję kontroli realizacji programu ochrony środowiska w Powiecie Lublinieckim, a
co za tym idzie również w Gminie Lubliniec przejmuje założony do wdrożenia system
REMAS. Krótki opis funkcjonowania systemu REMAS dołączono do niniejszego Programu
w załączniku nr.3
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