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Z PERSPEKTYW

1. Wprowadzenie
Celem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy

Bobrowice na lata 2013-2016 z perspektyw do roku 2020, który porusza szeroko rozumian
problematyk ochrony rodowiska na terenie Gminy.
Nadrz dnym

celem

programu

ochrony

rodowiska

jest

osi gniecie

trwa ego

i zrównowa onego rozwoju gminy oraz poprawa jej atrakcyjno ci poprzez dzia ania
spo eczne i inwestycyjne w zakresie ochrony rodowiska.
Zgodnie z ustaw Prawo ochrony rodowiska niniejszy dokument zawiera cele ekologiczne,
priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia

proekologicznych, rodki i mechanizmy

niezb dne do osi gni cia wyznaczonych celów. Program ochrony rodowiska definiuje cele
i zadania dla najbli szych czterech lat (2013-2016) tzw. cele redniookresowe oraz cele
i zadania d ugookresowe (na lata 2017-2020), monitoring realizacji programu oraz nak ady
finansowe potrzebne na wdro enie za

programu. Program Ochrony rodowiska spe nia

wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo rodowiska dokumencie „Wytyczne
do sporz dzania programów ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym”.
Niniejszy dokument jest zgodny z dokumentami powiatowymi i wojewódzkimi oraz
z „Polityk ekologiczn pa stwa w latach 2009-2012 z perspektyw do roku 2016”, a tak e
z dokumentami na szczeblu mi dzynarodowym i wspólnotowym.

2. Podstawa wykonania pracy
Niniejszy dokument wykonany zosta na podstawie umowy z dnia 4 lutego 2013 r., której
przedmiotem by o opracowanie aktualizacji „Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy

Bobrowice”, zawartej pomi dzy Gmin Bobrowice z siedzib w Bobrowicach 131, a firm
WESTMOR CONSULTING z siedzib we W oc awku przy ul. Królewieckiej 27.

3. Metodyka opracowania Programu
Gminny Program Ochrony

rodowiska jest dokumentem strategicznym, opracowywanym

na szczeblu gminnym, odnosz cym si do aspektów rodowiskowych. Zachowuj c spójno
z Planem Rozwoju Lokalnego, Studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego

strategicznymi

na

szczeblu

Gminy
gminnym.

oraz

innymi

Dokument

dokumentami

ten

ma

okre la
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rodowiskowe, niezb dne do poprawy jako ci ycia i stanu rodowiska na terenie gminy oraz
przyczynia si do zapewniania zrównowa onego rozwoju Gminy.
Aktualizacja Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice zosta a opracowana

na zlecenie Wójta Gminy Bobrowice, zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150), uwzgl dniaj c
wymagania, o których mowa w art. 14. przedmiotowej ustawy, tj.:
1) cele ekologiczne;
2) priorytety ekologiczne;
2a) poziomy celów d ugoterminowych;
3) rodzaj i harmonogram dzia
4)

proekologicznych;

rodki niezb dne do osi gni cia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i rodki finansowe.

Projekt Programu Ochrony rodowiska zgodnie z art. 17 ust. 2 podlega zaopiniowaniu przez
organ wykonawczy powiatu, czyli Zarz d Powiatu Kro nie skiego. Jednocze nie nale y
podkre li ,

e Wójt Gminy Bobrowice, zgodnie z art. 17 ust. 4, zapewnia mo liwo

konsultacji spo ecznych, na zasadach i w trybie okre lonych w ustawie z dnia 3 pa dziernika
2008 r. o udost pnianiu informacji o
w ochronie

rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa

rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na

rodowisko, w post powaniu,

którego przedmiotem jest sporz dzenie programu ochrony rodowiska.
Po przeprowadzeniu post powania w sprawie oceny oddzia ywania na

rodowisko

oraz po zaopiniowaniu, program ten, zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, uchwala Rada
Gminy Bobrowice. Ustawa ta wprowadza równie obowi zek sporz dzania co 2 lata raportu
z wykonania programu i przedstawienia go Radzie Gminy Bobrowice.
W sporz dzonym opracowaniu uwzgl dniono wymagania obowi zuj cych przepisów
prawnych dotycz cych zagadnie

ochrony

rodowiska. Podstaw

prawn

aktualizacji

Programu stanowi nast puj ce akty prawne:
ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.);
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 ze zm.);
ustawa z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania
na rodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220 ze zm.);
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ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach
(t.j. dz. U. 2012 r., poz. 391);
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.);
ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi zkach przedsi biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op acie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90,
poz. 607 ze zm.);
ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawieraj cych azbest
(Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.);
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 );
ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawo eniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147,
poz. 1033);
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2004
Nr 121, poz. 1266 ze zm.);
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647);
ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z pó n. zm.);
ustawa

z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod

i zbiorowym

odprowadzaniu cieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.);
ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r., Nr 163,
poz. 981).
W trakcie prac nad Programem:
konsultowano si

z pracownikami Urz du Gminy Bobrowice w zakresie pozyskania

informacji niezb dnych do opracowania Programu;
dokonano oceny relacji pomi dzy zapisami rodowiskowych dokumentów strategicznych
szczebla centralnego, wojewódzkiego i powiatowego, w celu ustalenia uwarunkowa
zewn trznych dla opracowywanego programu;
dokonano analizy aktualnych dokumentów strategicznych dla Gminy Bobrowice w celu
zachowania

spójno ci

planowanych dzia

priorytetów

oraz

zapewnienia

skoordynowanej

realizacji

uj tych we wszystkich dokumentach strategicznych;

okre lono potrzeby w zakresie ochrony rodowiska na terenie Gminy Bobrowice i na ich
podstawie

sprecyzowano

cele

i

niezb dne

dzia ania

ekologiczne

pozostaj ce

w zgodno ci z celami uj tymi w dokumentach strategicznych wy szego szczebla oraz
obowi zuj cymi dokumentami strategicznymi dla Gminy;
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opracowano harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych dzia
ekologicznych, maj c na uwadze pilno

zaspokojenia potrzeb w zakresie ochrony

rodowiska, mo liwo ci finansowe Gminy oraz dost pne ród a finansowania;
uzgodniono sposoby wdra ania i zasady monitorowania Programu;
sporz dzono prognoz oddzia ywania Programu na rodowisko.
W Programie Ochrony
zasadnicze cz

rodowiska dla Gminy Bobrowice uwzgl dniono nast puj ce,

ci:

charakterystyk Gminy, uwzgl dniaj

dane demograficzne, gospodarcze oraz o stanie

infrastruktury i rodowiska;
uwarunkowania zewn trzne i wewn trzne realizacji Programu Ochrony

rodowiska

na szczeblu gminnym;
cele i priorytety ekologiczne dla Gminy Bobrowice;
analiz

jako ci

rodowiska na terenie Gminy wraz z planowanymi dzia aniami

ekologicznymi;
harmonogram realizacji dzia

ekologicznych na terenie Gminy Bobrowice;

propozycj systemu wdra ania i monitorowania Programu.
Przygotowanie Aktualizacji Programu Ochrony

rodowiska jest konsekwencj

realizacji

polityki ekologicznej pa stwa przedstawionej w „II Polityce Ekologicznej Pa stwa”
oraz „Programie Wykonawczym do II Polityki Ekologicznej Pa stwa”. Gminny Program
odnosi si

do dokumentów wy szego szczebla, a wi c Programu Ochrony

Województwa Lubuskiego oraz Programu Ochrony
Programy te s

rodowiska

rodowiska Powiatu Kro nie skiego.

wykonywane w okre lonej kolejno ci – od programu wojewódzkiego,

poprzez programy powiatowe do gminnych. Bez w tpienia wdro enie Programu przyczyni
si

do poprawy rodowiska przyrodniczego oraz wzrostu atrakcyjno ci Gminy Bobrowice

zarówno dla mieszka ców, jak i potencjalnych inwestorów.

4. Charakterystyka gminy
4.1. Informacje ogólne
Gmina Bobrowice to gmina wiejska usytuowana jest w województwie lubuskim,
w po udniowej cz

ci powiatu kro nie skiego. Gmina Bobrowice zajmuje obszar 18 505 ha

2

(185 km ), a jej sie osadnicz tworzy 15 so ectw (Bobrowice, z pojedynczym siedliskiem –
yniec, Bar ogi, Bronków, z przysió kiem – Ko atka oraz gospodarstwem agroturystycznym
– Bronkówek, Chojnowo, Chromów, Dachów, D by, Dychów, z przysió kami – Pr docinek
i Brzezinka, Janiszowice, Kukad o, z pojedynczym siedliskiem – Lubnica, Przychów, Stru ka,
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arków). Centrum w adz samorz dowych oraz us ug

administracyjno – o wiatowo – gospodarczych Gminy stanowi wie

Bobrowice. Oprócz

Bobrowic, w strukturze osadniczej Gminy wyró niaj si : Bronków, gdzie dominuje funkcja
rekreacyjna oraz Dychów, gdzie dominuj

funkcj

jest przemys elektroenergetyczny

zwi zany z elektrowni wodn .
Gmina Bobrowice jako jednostka administracyjno-gospodarcza pe ni nast puj ce funkcje:
rolnictwo, le nictwo, przemys , rekreacja oraz us ugi na rzecz miejscowej ludno ci.
Przez teren Gminy (na osi pó noc – po udnie) przebiega droga wojewódzka nr 287 Krosno
Odrza skie – Lubsko – ary, zapewniaj ca powi zanie z drogami krajowymi:
nr 32 relacji Zielona Góra – Gubinek i Gubin, a przez ni

z drog

nr 29, Krosno

Odrza skie – S ubice,
nr 27 relacji Zielona Góra – ary – Przewóz,
nr 12 relacji Szprotawa – aga – ary –

knica,

nr 18 relacji Wroc aw – Olszyna.
Ponadto, przez teren gminy przebiega linia kolejowa o znaczeniu miejscowym

cz ca

Krosno Odrza skie z Lubskiem, od kilkunastu lat nieczynna.
Odleg

siedziby Gminy – wsi Bobrowice do s siednich miast wynosi:
Krosno Odrza skie – 13 km,
Gubin – 31 km,
Lubsko – 21 km,
Nowogród Bobrza ski – 30 km,
Zielona Góra – 43 km.

Odleg

Gminy Bobrowice do przej

granicznych z Niemcami wynosi:

Gubin – ok. 31 km,
Gubinek – ok. 31 km,
Zasieki – ok. 44 km,
Olszyna – ok. 57 km,
wiecko – ok. 61 km,
S ubice – ok. 65 km.

„Gmina Bobrowice z uwagi na ca okszta t warunków

rodowiska zalicza si

do grupy

najatrakcyjniejszych krajobrazowo i przyrodniczo obszarów województwa lubuskiego.
Decyduj o tym g ównie takie elementy jak:

W ESTMOR CONSULTING
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–

bardzo wysoka lesisto

wynosz ca 67,6 % powierzchni gminy,

–

wysoki udzia obszarów chronionego krajobrazu (37,0 %), które generalnie pokrywaj si
z zadaniem rz dowym nr 4 – „Sie obszarów chronionych Natura 2000 wg kryteriów
i dyrektyw UE 79/409/EEC i 94/93/EEC”, tworz c krajow sie ekologiczn EECONET –
Polska,

–

ekosystem

kowo – le ny doliny Bobru stanowi cy rozleg y korytarz ekologiczny

w po udniowej cz

ci woj. lubuskiego.

Stosunkowo du o powierzchni w obr bie gminy obj tych jest ró nymi formami ochrony
prawnej, mianowicie:
–

obszary chronionego krajobrazu (37,0 %)

–

kompleksy le ne (67,6 %)

–

G ówny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 149/ONO

–

gleby III i IV klasy bonitacyjnej (9,4 % ogólnej pow. gminy)

–

tereny wyst powania udokumentowanych z

–

tereny zagro one powodzi (woda 1 %).”

surowców mineralnych (kruszywa)

ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)

4.2. Po
P

enia administracyjne i geograficzne

ENIE ADMINISTRACYJNE GMINY

Gmina wiejska Bobrowice zlokalizowana jest w po udniowej cz
w zachodniej cz

ci powiatu kro nie skiego,

ci województwa lubuskiego.

Analizowana Gmina graniczy z nast puj cymi jednostkami samorz du terytorialnego:
od pó nocy - z gmin Krosno Odrza skie (powiat kro nie ski),
od po udnia - z gmin Nowogród Bobrza ski (powiat zielonogórski) i z gmin Lubsko
(powiat arski),
od wschodu - z gmin D bie (powiat kro nie ski),
od zachodu - z gmin Gubin (powiat kro nie ski).
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Rysunek 1. Usytuowanie Gminy Bobrowice w powiecie kro nie skim
i województwie lubuskim

ród o: www.gminypolskie.pl

Zgodnie z Nomenklatur Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), Gmina
wiejska Bobrowice znajduje si w obr bie 5 poziomu NTS (tj. Gminy, w tym gminy miejskie
ce miastami na prawach powiatu). Natomiast nadany Gminie identyfikator terytorialny,
zbudowany

wed ug

hierarchicznej

numeracji

województw,

powiatów

i

gmin

to:

5.4.08.14.02.02.2.
P

ENIE GEOGRAFICZNE GMINY

Zgodnie z regionalizacj
Bobrowice po

ona

opracowan

jest

w

przez Jerzego Kondrackiego z 1998 roku, Gmina

podprowincji Pojezierza

Po udniowoba tyckiego

(315),

w makroregionie Wzniesienie Zielonogórskie (315.7) z mezoregionami:
Wzniesienie Gubi skie (315.71) - zachodnia i centralna cz

ci Gminy,

Dolina Dolnego Bobru (315.72) – rodkowy obszar Gminy,
Wa Zielonogórski (315.74) – wschodnia cz

Gminy.

Powy szy podzia na mezoregiony przedstawia rysunek 2.
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enie geograficzne Gminy Bobrowice

ród o: Pa stwowy Instytut Geologiczny, Centralna Baza Danych Geologicznych,
http://web3.pgi.gov.pl/

Pod wzgl dem hipsometrycznym obszar Gminy jest bardzo zró nicowany, od najwy szego
wzniesienia si gaj cego 124 m n.p.m. po
do ok. 56 m n.p.m. dla terenów po

onego na pó noc od miejscowo ci Stru ka

onych w pó nocnej cz

ci doliny rzeki Bóbr.

Poza licznymi, zró nicowanymi formami morfologicznymi po

onymi na terenie Gminy

istniej tu równie formy pochodzenia antropogenicznego. S to: zbiornik wodny elektrowni
wraz z kana em doprowadzaj cym wod i jego obwa owania, wa y przeciwpowodziowe rzeki
Bóbr oraz wyrobiska poeksploatacyjne glin i kruszyw.

4.3. Ukszta towanie powierzchni, geomorfologia
1) WZNIESIENIE GUBI SKIE (potocznie Góra
w zachodniej cz

mieci) – jest to jednostka geomorfologiczna

ci Polski, która zgodnie z podzia em fizyczno – geograficznym

Kondrackiego nale y do:
Prowincji: Ni

rodkowoeuropejski,

Podprowincji: Pojezierze Po udniowoba tyckie,
Makroregionu: Wzniesienie Zielonogórskie.
Wzniesienie graniczy:
od pó nocy – z Pradolin Warszawsko-Berli sk ,
od po udnia – z Pradolin Barucko-G ogowsk ,
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yck ,

od wschodu – z Dolin Dolnego Bobru wchodz

w sk ad makroregionu Wzniesienia

Zielonogórskie.
Charakterystyka terenu:
nieliczne jeziora,
teren mocno zalesiony,
relikty dawnego drzewostanu - rezerwat przyrody D bowiec,
wzniesienia obejmuj pagórki morenowe zbudowane z piasku, gliny, wiru i ska ,
wyst puj

wzniesienia o ró nych kszta tach: od pasm, garbów, kopców, sto ków,

tarasów do falistej wysoczyzny. Wzniesienia maj ró

d ugo

i wysoko , najwy sze

wzniesienie ma 121 m n.p.m. Ró nice dochodz do 40 m wysoko ci wzgl dnej.
2) DOLINA DOLNEGO BOBRU – to niewielki mezoregion fizycznogeograficzny w zachodniej
Polsce, po

ony w

rodkowej cz

ci Wzniesie

Zielonogórskich, który zgodnie

z podzia em fizyczno – geograficznym Kondrackiego nale y do:
Prowincji: Ni

rodkowoeuropejski,

Podprowincji: Pojezierze Po udniowoba tyckie,
Makroregionu: Wzniesienie Zielonogórskie.
Region graniczy:
od pó nocy - z Dolin

rodkowej Odry,

od zachodu - ze Wzniesieniami Gubi skimi,
od po udnia - z Obni eniem Nowosolskim,
od po udniowego wschodu (na bardzo krótkim odcinku) - z Wa em Zielonogórskim,
od wschodu - z Wysoczyzn Czerwie sk .
Dolina Dolnego Bobru le y w ca

ci w obr bie woj. lubuskiego. Mezoregion obejmuje w ski

po udnikowy pas doliny dolnego Bobru, ci gn cy si

na odcinku ok. 30 km od okolic

Krzywa ca (72 m n.p.m.) po uj cie rzeki w Kro nie Odrza skim. Odcinek charakteryzuje si
obecno ci

licznych meandrów. W Dolinie Dolnego Bobru nie ma o rodków miejskich,

a najwi ksz wsi s Bobrowice.
3) W

ZIELONOGÓRSKI - mezoregion fizyczno-geograficzny w zachodniej Polsce

o pow. 240 km2, wschodnia i równocze nie najwy sza cz

Wzniesie Zielonogórskich.

Wa stanowi wzniesienie glacitektoniczne (spi trzone przez nasuwaj cy si

lodowiec),

zbudowane z zaburzonych ska trzeciorz dowych, z w glem brunatnym. Obszar cechuje
si znacznymi wysoko ciami bezwzgl dnymi (221 m n.p.m.) i wzgl dnymi (do 100 m).
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Region w wi kszo ci zalesiony, na po udniowych stokach do po owy XIX w. uprawiano
winn latoro l. Pó nocny sk on Wa u Zielonogórskiego jest obecnie silnie zurbanizowany,
le y tu du y o rodek przemys owy i administracyjny – Zielona Góra.

4.4. Budowa geologiczna
Na budow geologiczn Gminy Bobrowice sk adaj si 2 g ówne obszary:
wysoczyzna morenowa z pokrywami sandrowymi,
dolina Bobru z systemem teras.
„Wysoczyzna morenowa jest obszarem wyst powania ró norodnych form morfologicznych
i ró nej genezie. W budowie geologicznej tej jednostki udzia bior :
–

torfy, namu y organiczne, kreda jeziorna wype niaj ca rynny i misy pojezierne

–

utwory wodnolodowcowe piaszczysto- wirowe o mi

szo ci do kilkudziesi ciu

metrów
–

gliny morenowe jako gliny piaszczyste, pylaste (grunty redniono ne) o mi

szo ci

do kilkunastu metrów
–

utwory trzeciorz dowe ilastopylaste, fragmentarycznie wyst puj ce w g bszym
pod

u.

Dolina Bobru – t jednostk buduj nast puj ce utwory:
–

namu y organiczne i torfy wype niaj ce starorzecza i zag bienia bezodp ywowe
w obr bie terasy nadzalewowej i zalewowej rzeki

–

mady w postaci glin pylastych i piasków gliniastych wyst puj ce w obr bie terasy
zalewowej. S to grunty rednio no ne o mi

–

szo ci 0,5 – 3,3 m

piaski i wiry akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej o mi

szo ci do kilkunastu

metrów. S to grunty no ne
–

i y i py y jako utwory zastoiskowe o nieudokumentowanej mi

szo ci.”

( ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)

4.5. Warunki klimatyczne
Zgodnie z rolniczo – klimatycznym podzia em Polski wed ug R. Gumi skiego teren Gminy
Bobrowice znajduje si w obr bie zaliczanym klimatycznie do dzielnicy zachodniej (VIII).
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Rysunek 3. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumi skiego

ród o: www.acta-agrophysica.org

Legenda:
Dzielnica rolniczo-klimatyczna
I

Szczeci ska

VIII

Zachodnia

XV

Cz stochowsko-Kielecka

II

Zachodnioba tycka

IX

Wschodnia

XVI

Tarnowska

III

Wschodnioba tycka

X

XVII

Sandomiersko-Rzeszowska

IV

Pomorska

XI

Radomska

XVIII

Podsudecka

V

Mazurska

XII

Lubelska

XIX

Podkarpacka

VI

Nadnotecka

XIII

Che mska

XX

Sudecka

VII

rodkowa

XIV

Wroc awska

XXI

Karpacka

„Po

enie geograficzne Gminy Bobrowice w zachodniej cz

sprawia,

ódzka

e tereny te w okresie rocznym nap ywaj

Zdecydowanie dominuj

ci województwa lubuskiego

ró norodne masy powietrza.

jednak masy powietrza polarno – morskiego, na które przypada

ok. 64 % dni w ci gu roku oraz powietrza polarno – kontynentalnego – 28 % dni. Pozosta e
8 % dni przypada na masy powietrza arktycznego oraz cisze.

cieranie si mas powietrza

o ró nych cechach klimatyczno – wilgotno ciowych kszta tuje okre lony uk ad pogód
i powoduje, e klimat tego obszaru okre la si jako „przej ciowy”, z wyra

przewag cech

oceanicznych. Oznacza to, e zimy s tu na ogó agodne z cz stymi odwil ami, za lato
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liczb

opadów atmosferycznych. Istotn

temperatur. Amplitudy temperatur s

cech

mniejsze

od przeci tnych w g bi kraju. Charakterystyczna jest d uga i raczej pogodna jesie .
Charakterystyczne cechy klimatu obszaru gminy s nast puj ce:
–

rednia temperatura stycznia

– 1,0 C

–

rednia temperatura lipca

18,1 C

–

rednia roczna temperatura

8,3 C

–

roczna suma opadów

600 mm

–

przewaga wiatrów sektora zachodniego 51 % w skali roku”
ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)

Tabela 1. D ugo

sezonu grzewczego oraz rednia miesi czna temperatura na obszarze
Gminy Bobrowice
Miesi c

Wyszczególnienie
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Liczba dni
ogrzewania w
poszczególnych
miesi cach

31

28

31

30

10

0

0

0

5

31

30

31

rednia wieloletnia
temperatura
danego miesi ca

-0,3

-0,7

2,9

8,2

12,8

16,3

18,2

17,6

13,7

6,1

4,0

0,1

ród o: Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form
audytu energetycznego (…); dane dla stacji meteorologicznej i antymetrycznej Pozna - Gorzów Wlkp.

4.6.

Historia gminy

„Historycznie obszar dzisiejszej gminy Bobrowice wchodzi w sk ad Ziemi Kro nie sko –
Gubi skiej, która odegra a wa
wczesnego

rol w kszta towaniu si polskiej pa stwowo ci. W okresie

redniowiecza (prze om VII i VIII wieku) Ziemia Kro nie sko – Gubi ska

stanowi a teren przej ciowy, przez który przebiega a granica pomi dzy zamieszka ymi
na zachód od Bobru –

yczanami, a Dziadoszanami zajmuj cymi pozosta

cz

obecnego powiatu. Teren pogranicza warunkowa powstanie systemu grodów obronnych,
których skupienie stanowi y granice plemienne, a ich usytuowanie wyznacza y linia Odry
i Bobru (Krosno, Gostchorze, Tarnawa). Istnieje przypuszczenie,
kro nie skich stanowi

pó nocne zako czenie tzw. Wa ów

e kompleks grodów

skich, ci gn cych si

na przestrzeni blisko 130 km od Studzianek po Niwiska. Sk ada y si one z trzech linii wa ów
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45 m i wysoko ci dochodz cej miejscami do 1 m. Linia tych

umocnie nie zachowa a si na Ziemi Kro nie sko – Gubi skiej.
W okresie budowania pa stwa polskiego grody kro nie skie odegra y decyduj ce role
podczas walk Mieszka I z Boles awem Czeskim w 990 r. W wyniku tego konfliktu zbrojnego
ksi

piastowski opanowa

a po utracie niezawis

sk – rzeka Bóbr stanowi a granic

ci przez

yczanami,

yce – z Brandenburgi i nast pnie Saksoni . W owym

okresie Krosno jako dogodna przeprawa stanowi o wa
Bobru do Odry. Wielokrotnie pod
w zw

z

twierdz

graniczn

przy uj ciu

y t dy niemieckie wyprawy pragn c przekroczy Odr

eniu pradoliny, podczas panowania Boles awa Chrobrego, Mieszka II i Boles awa

Krzywoustego. Po

mierci Krzywoustego w 1138 r. Ziemia Kro nie ska wraz z ca ym

skiem przesz a pod panowanie jego najstarszego syna W adys awa, zwanego
Wygna cem. Od 1201 r. kasztelania Kro nie ska przesz a w r ce Henryka Brodatego, który
po

du e zas ugi dla rozwoju Krosna.

Z bezdzietn

mierci

Henryka XI G ogowskiego (1476) sko czy o si

panowanie

piastowskie na tym terenie, a pretensje do Ziemi Kro nie skiej zg osili brandenburscy
Hohenzollernowie, którzy weszli w jej posiadanie na mocy zawartego w 1482 r. pokoju
i przyj li tytu ksi

t

skich w Kro nie. W ten sposób na kolejne wieki Ziemia Kro nie ska

przesz a pod panowanie pa stwa pruskiego, za w wieku XX w sk ad III Rzeszy niemieckiej.
W dniach 15 – 20 lutego 1945 r. tereny dolnego Bobru zaj te zosta y przez wojska I Frontu
Ukrai skiego.”
ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)

4.7. Zabytki kultury materialnej
Na terenie Gminy Bobrowice znajduj

si

nast puj ce obiekty nieruchome wpisane

do rejestru zabytków:
1) Bobrowice:
ko ció

ewangelicki, ob. rzym.-kat. par. p.w. Podwy szenia Krzy a, 2 po . XIX,

nr rej.: 2117 z 6.05.1971,
dom nr 19, 1 po . XIX, nr rej.: 726 z 15.01.1964,
dom nr 29, 1 po . XIX, nr rej.: 724 z 15.01.1964,
dom nr 144, 1 po . XIX, nr rej.: 722 z 15.01.1964,
dom nr 145, 1 po . XIX, nr rej.: 723 z 15.01.1964,
dom, po . XIX, nr rej.: 725 z 15.01.1964,
2) Janiszowice:
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ko ció fil. p.w. Niepokalanego Pocz cia NMP, XV, 2 po . XIX, nr rej.: 737 z 31.01.1964,
cmentarz ewangelicki, 2 po . XIX, nr rej.: 3294 z 3.03.1994,
3) Tarnawa:
ko ció ewangelicki, ob. rzym.-kat. fil. p.w. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa, XVIII,
nr rej.: 2131 z 7.05.1971,
cmentarz przyko cielny, nr rej.: 3295 z 14.03.1994.

4.8. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy
4.8.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy
W strukturze funkcjonalno – przestrzennej Gminy Bobrowice wyodr bnione zosta y
nast puj ce o rodki i obszary aktywizacji gospodarczej, z wyra nie rozwijaj cymi si
funkcjami:
1) Bobrowice – gminny, wielofunkcyjny o rodek administracyjno – gospodarczy (funkcje:
administracja, us ugi, przemys i rolnictwo).
2) Bronków – o rodek turystyczno–wypoczynkowy, gdzie dominuj

funkcj jest rekreacja.

3) Dychów – wielofunkcyjny o rodek gospodarczy, gdzie dominuj

funkcj jest przemys

elektroenergetyczny zwi zany z elektrowni wodn .
4) Dolina Bobru, z wyodr bnionymi:
obszarami eksploatacji z

kruszyw naturalnych na

skal

przemys ow ,

w granicach wsi Bobrowice, Chojnowo, Tarnawa Kro nie ska i arków
oraz obszarami rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowej w granicach wsi
Dychów, Chromów, Bobrowice, Kukad o, Tarnawa Kro nie ska i arków.
5) Zespó wsi Janiszowice, Stru ka, We mice i Przychów, jako obszar wielofunkcyjny,
z wykorzystaniem atrakcyjno ci jezior Ja sko (Stru ka) i We mickie dla rozwoju funkcji
turystyczno – wypoczynkowej.
6) Czeklin – obszar o charakterze turystyczno – wypoczynkowym z dopuszczeniem innych
funkcji nieuci

liwych dla rodowiska

Na podstawie uwarunkowa przyrodniczych, kulturowych, demograficznych i gospodarczych
w Gminie Bobrowice okre lone zosta y nast puj ce strefy (obszary) polityki przestrzennej:
a) Strefa mieszkaniowo – us ugowa – obejmuje ona:
tereny o funkcji mieszkaniowo – us ugowej z przewag zabudowy wielorodzinnej,
tereny o funkcji mieszkaniowo – us ugowej z przewag zabudowy jednorodzinnej,
tereny us ug i administracji oraz tereny us ug z zieleni towarzysz
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Na terenach o funkcji mieszkaniowo – us ugowej dominuj
mieszkaniowa. Funkcj

uzupe niaj

stanowi

funkcj

jest funkcja

us ugi i administracja. Na terenach tych

dopuszczalna jest lokalizacja innych funkcji (w tym rzemios a produkcyjnego) przy
uwzgl dnieniu zasady bezkolizyjnego ich s siedztwa.
b) Strefa o funkcji rekreacyjnej – obejmuje ona:
–

tereny zabudowy letniskowej z mo liwo ci

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej i us ug jako funkcji uzupe niaj cej
–

tereny zabudowy i urz dze

rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej,

mieszkaniowej jednorodzinnej i us ug
–

tereny zieleni rekreacyjnej.

W strefie tej nie dopuszcza si

lokalizacji innych funkcji nie zwi zanych z turystyk

i wypoczynkiem, z wyj tkiem funkcji mieszkaniowej (zabudowa jednorodzinna).
c)

Strefa produkcyjno – techniczna - strefa ta obejmuje tereny dzia alno ci gospodarczej,
na których oprócz przemys u, sk adów i magazynów, baz budowlanych, transportowych
i obs ugi technicznej dopuszcza si

lokalizacj

handlu, rzemios a produkcyjnego

oraz urz dze infrastruktury technicznej. Funkcja mieszkaniowa winna by ograniczona
do minimum, obejmuj c zabudow istniej

z mo liwo ci niewielkich uzupe nie .

d) Strefa osadniczo – rolna - strefa obejmuje tereny istniej cego zainwestowania
wiejskiego wraz z terenami do tego zainwestowania przyleg ymi. Jest to strefa
o charakterze wielofunkcyjnym i ekstensywnej zabudowie, w granicach której oprócz
istniej cego zainwestowania mog by lokalizowane:
–

zabudowa mieszkaniowa i us ugowa oraz obiekty administracyjne,

–

obiekty zwi zane z dzia alno ci

gospodarcz

(funkcja produkcyjno – techniczna

w niewielkiej skali, us ugowa oraz rzemios o produkcyjne),
–

obiekty i urz dzenia zwi zane z rekreacj i turystyk ,

–

zabudowa zagrodowa,

–

zabudowa agroturystyczna,

–

obiekty i urz dzenia zwi zane z funkcj rolnicz , w tym tereny intensywnej produkcji
rolnej (ogrody, sady i innego rodzaje plantacje),

–

obiekty i urz dzenia infrastruktury technicznej,

–

tereny zieleni publicznej w tym cmentarze i boiska sportowe.

e) Strefa upraw rolnych - strefa obejmuje tereny upraw rolnych, w tym uprawy ogrodniczo
– sadownicze z mo liwo ci
lokalizacja urz dze

urz dzania ogródków dzia kowych. Dopuszczalna jest

produkcji rolnej i hodowli oraz obs ugi gospodarki rolnej i le nej,

dowisk, siedlisk zabudowy zagrodowej i agroturystycznej, boisk sportowych, urz dze
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elektroenergetycznych (farmy wiatrowe), a tak e urz dze
systemów

telekomunikacji.

Przewiduje

si

zwi zanych z rozbudow

mo liwo

zalesiania

gruntów

ma oprzydatnych pod uprawy rolne.
f) Strefa le na - strefa obejmuje tereny lasów i zalesie . Dominuj

funkcj

jest

gospodarka le na z mo liwo ci lokalizacji obiektów i urz dze z ni zwi zanych.
ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)

4.8.2. Formy u ytkowania terenu
W granicach administracyjnych Gmina Bobrowice zajmuje powierzchni 185 km2.
Zgodnie z danymi GUS, najwi kszy udzia w strukturze gruntów Gminy Bobrowice –
bo prawie 70%, stanowi

lasy i grunty le ne. Nast pnymi w kolejno ci s

(ok. 23%), w ród których najwi kszy udzia maj grunty orne oraz

u ytki rolne

ki.

Tabela 2. Struktura gruntów na terenie Gminy Bobrowice (wg GUS na koniec 2005 r.)
Wyszczególnienie

ha

ytki rolne

4 187

grunty orne

2 689

sady

9

ki

1 151

pastwiska

338

Lasy i grunty le ne

12 770

Pozosta e grunty i nieu ytki

1 548

RAZEM

18 505
ród o: GUS

4.9. Demografia
Teren

Gminy

Bobrowice

w

roku

2011,

wed ug

danych

GUS,

zamieszkiwa o

3 235 osób ogó em, w tym 51% stanowi y kobiety. W latach 2005-2011 liczba ludno ci
zamieszkuj ca dany teren nieznacznie wzros a o 4,4%. Wzrost ten by spowodowany m.in.
dodatnim przyrostem naturalnym (oprócz 2005 r.). Dzi ki temu, wska nik g sto ci
zaludnienia w latach 2005-2011 utrzymywa si

na sta ym poziomie

rednio wynosi

2

17 os/km .
Szczegó owe dane przedstawiaj ce struktur

demograficzn

Gminy Bobrowice w latach

2005-2011 obrazuje tabela 3.
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Tabela 3. Struktura demograficzna Gminy Bobrowice w latach 2005 – 2011
Wyszczególnienie

2005
Ludno

ogó em
czy ni
kobiety
Wska nik obci

2006

2007

2008

2009

2010

2011

wg p ci

3099

3115

3124

3163

3169

3243

3235

1511

1513

1517

1528

1545

1601

1600

1588

1602

1607

1635

1624

1642

1635

enia demograficznego

ludno w wieku nieprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym

55,1

53,8

53,3

54,7

53,8

53,5

54,4

ludno w wieku poprodukcyjnym na 100
osób w wieku przedprodukcyjnym

68,1

66,3

70,5

70,1

71,3

71,7

78,4

ludno w wieku poprodukcyjnym na 100
osób w wieku produkcyjnym

22,3

21,4

22,0

22,6

22,4

22,3

23,9

Udzia ludno ci wg ekonomicznych grup wieku w % ludno ci ogó em
w wieku przedprodukcyjnym

21,1

21,0

20,4

20,8

20,4

20,3

19,8

w wieku produkcyjnym

64,5

65,0

65,2

64,6

65,0

65,2

64,8

w wieku poprodukcyjnym

14,4

13,9

14,4

14,6

14,5

14,6

15,5

Wska niki modu u gminnego
2

ludno

na 1 km (g sto

17

17

17

17

17

18

17

105

106

106

107

105

103

102

4,1

9,5

6,6

6,6

7,2

6,8

5,9

9,2

13,9

9,1

12,9

13,4

10,5

10,8

zgony na 1000 ludno ci

12,4

9,8

7,9

9,2

10,9

9,5

9,3

przyrost naturalny na 1000 ludno ci

-3,2

4,1

1,3

3,8

2,5

0,9

1,5

kobiety na 100 m
ma

zaludnienia)

czyzn

stwa na 1000 ludno ci

urodzenia ywe na 1000 ludno ci

Przyrost naturalny
ogó em
czy ni
kobiety

-10

13

4

12

8

3

5

-8

0

3

1

0

-5

1

-2

13

1

11

8

8

4

Saldo migracji wewn trznych
ogó em
czy ni
kobiety

9

6

6

7

-11

-30

-15

6

5

6

-2

8

-4

-2

3

1

0

9

-19

-26

-13

ród o: Dane GUS
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Wykres 1. Liczba ludno ci na terenie Gminy Bobrowice w latach 2005-2011

ród o: Opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Opracowana przez GUS prognoza rozwoju ludno ci ukazuje regularny spadek ludno ci
na terenie powiatu kro nie skiego do roku 2035. Nale y zatem za

, e w najbli szych

latach tendencja spadkowa liczby mieszka ców równie dotknie teren Gminy Bobrowice.
Wykres 2. Prognoza liczby ludno ci do 2035 r. na terenie powiatu kro nie skiego

ród o: Dane GUS

Saldo migracji dla Gminy Bobrowice w ostatnich trzech latach analizy by o ujemne,
a dominuj cym kierunkiem migracji okaza y si

obszary miejskie. Na koniec 2011 roku

na terenie Gminy zameldowa y si 32 osoby, a wymeldowa o si 45 osób.
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Tabela 4. Kierunki migracji mieszka ców Gminy Bobrowice w 2011 roku
Zameldowania

Wymeldowania

z miast

56%

do miast

78%

ze wsi

38%

na wie

22%

z zagranicy

6%

za granic

0%
ród o: Dane GUS

Na terenie Gminy dostrzec mo na spadek udzia u ludno ci w wieku przedprodukcyjnym,
przy jednoczesnym wzro cie udzia u ludno ci w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym.
Ta niekorzystna sytuacja demograficzna zwi zana jest z procesem starzenia si
spo ecze stwa.
W ci gu ostatnich kilku lat przeobra eniu uleg a równie

struktura bezrobocia w Gminie

Bobrowice, co zosta o zaprezentowane w tabeli 5. Liczba osób bezrobotnych zmniejszy a si
do 2011 r. o 46,7% w stosunku do roku 2005. Zmiana ta by a na jednakowym poziomie
w przypadku kobiet i m

czyzn. Liczba bezrobotnych kobiet na koniec 2011 roku wynosi a

102 osoby i by a prawie 50% razy wy sza ni m

czyzn.

Skutki kryzysu gospodarczego, szczególnie odczuwanego w skali globalnej w 2009 r.,
widoczne s

tak e w liczbie i strukturze osób bezrobotnych w Gminie Bobrowice,

zarejestrowanych w latach 2005-2011.
Tabela 5. Struktura bezrobocia w Gminie Bobrowice w latach 2005-2011
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Bezrobotni zarejestrowani wg p ci
ogó em
czy ni
kobiety

323

299

262

225

225

158

172

155

141

121

99

112

68

70

168

158

141

126

113

90

102

Udzia bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym
ogó em
czy ni
kobiety

16,2

14,8

12,9

11,0

10,9

7,5

8,2

14,7

13,3

11,3

9,3

10,3

6,0

6,2

17,9

16,4

14,5

12,9

11,6

9,2

10,5

ród o: Dane GUS

Udzia bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludno ci w wieku produkcyjnym w Gminie
Bobrowice w 2011 roku wynosi 8,2% i kszta towa si

na zbli onym poziomie jak

w przypadku gmin wiejskich usytuowanych na terenie województwa lubuskiego (8,8%).
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Jednocze nie wska nik ten w przypadku Gminy Bobrowice kszta tuje si

na ni szym

poziomie ni w przypadku powiatu kro nie skiego (11,6%).
Wykres 3. Struktura bezrobocia na terenie Gminy Bobrowice w latach 2005 – 2011

ród o: Dane GUS

4.10. Sytuacja gospodarcza
Bobrowice s gmin , w której zdecydowana wi kszo

mieszka ców zajmuje si rolnictwem

ze wzgl du na typowy rolniczy charakter tego obszaru. Natomiast dzia alno

gospodarcza

koncentruje si g ównie na handlu i us ugach.
Na terenie Gminy Bobrowice na koniec 2012 roku dzia

y 222 podmioty gospodarcze,

z czego 5,9% w sektorze publicznym a 94,1% w sektorze prywatnym.
Liczba podmiotów gospodarczych od 2005 roku zmniejszy a si

o 29 (11,6%), g ównie

ze wzgl du na spadek liczby podmiotów gospodarczych w prywatnym sektorze o 11,8%.
W latach 2005-2012:
liczba osób fizycznych prowadz cych dzia alno

gospodarcz zmniejszy a si o 11,8%,

liczba spó ek handlowych zwi kszy a si o 45%,
liczba spó ek handlowych z udzia em kapita u zagranicznego, spó dzielni oraz
stowarzysze

i

organizacji

spo ecznych

nie wykazywa a

znacz cych

tendencji

i utrzymywa a si na wzgl dnie sta ym poziomie.
Dzia alno

gospodarcza osób fizycznych stanowi a na koniec 2012 roku ponad 66%

wszystkich podmiotów gospodarczych.
Struktur

dzia alno ci gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Bobrowice, zarówno

w sektorze publicznym jak i prywatnym, prezentuje tabela 6.
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Tabela 6. Struktura dzia alno ci gospodarczej wed ug sektorów w Gminie Bobrowice
w latach 2005-2012
Wyszczególnienie

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

podmioty gospodarki narodowej ogó em

251

258

197

208

203

213

223

222

14

14

14

14

14

14

13

13

10

10

10

10

10

10

10

10

3

3

3

3

3

3

2

2

sektor prywatny - ogó em

237

244

183

194

189

199

210

209

sektor prywatny - osoby fizyczne
prowadz ce dzia alno
gospodarcz

193

198

138

148

141

145

148

147

20

20

20

21

22

24

28

29

17

17

17

16

16

16

16

16

1

1

1

1

1

1

1

1

11

11

11

11

12

12

13

13

sektor publiczny - ogó em
sektor publiczny - pa stwowe i
sektor
samorz dowe jednostki prawa
publiczny
bud etowego
sektor publiczny - spó ki handlowe

sektor prywatny - spó ki handlowe
sektor
prywatny sektor prywatny - spó ki handlowe z
udzia em kapita u zagranicznego
sektor prywatny - spó dzielnie
sektor prywatny - stowarzyszenia i
organizacje spo eczne

ród o: Dane GUS

Prywatna dzia alno

gospodarcza prowadzona na terenie Gminy Bobrowice koncentruje si

na handlu, rolnictwie, budownictwie oraz na dzia alno ci us ugowej komunalnej. Struktur
dzia alno ci gospodarczej prowadzonej w sektorze prywatnym prezentuje tabela 7 oraz
wykres 4.
Tabela 7. Struktura dzia alno ci gospodarczej wed ug sektorów w Gminie Bobrowice
w latach 2005-2009 (wg PKD 2004)
Wyszczególnienie

2005

2006

2007

2008

2009

ogó em
ogó em

251

258

197

208

203

sektor publiczny

14

14

14

14

14

sektor prywatny

237

244

183

194

189

ogó em

39

40

32

34

33

sektor prywatny

39

40

32

34

33

ogó em

4

4

4

4

4

sektor prywatny

4

4

4

4

4

20

21

13

12

9

w sekcji A - Rolnictwo

w sekcji C - Górnictwo

w sekcji D - Przetwórstwo przemys owe
ogó em
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sektor prywatny

20

21

13

w sekcji E - Dostawa wody, gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dzia alno
rekultywacj

12

9

zwi zana z

ogó em

3

3

3

3

3

sektor publiczny

1

1

1

1

1

sektor prywatny

2

2

2

2

2

ogó em

17

16

18

26

28

sektor prywatny

17

16

18

26

28

w sekcji F - Budownictwo

w sekcji G - Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów
ogó em

88

88

53

54

53

sektor prywatny

88

88

53

54

53

ogó em

6

7

4

4

4

sektor publiczny

1

1

1

1

1

sektor prywatny

5

6

3

3

3

ogó em

15

16

15

15

12

sektor prywatny

15

16

15

15

12

ogó em

1

2

2

2

2

sektor prywatny

1

2

2

2

2

w sekcji H - Hotele i restauracje

w sekcji I - Transport, gospodarka magazynowa,

czno

w sekcji J - Po rednictwo finansowe

w sekcji K - Obs uga nieruchomo ci, wynajem i us ugi zwi zane z prowadzeniem dzia alno ci
gospodarczej
ogó em

18

18

15

16

15

sektor publiczny

1

1

1

1

1

sektor prywatny

17

17

14

15

14

ogó em

6

6

6

6

6

sektor publiczny

2

2

2

2

2

sektor prywatny

4

4

4

4

4

ogó em

9

9

8

8

9

sektor publiczny

7

7

7

7

7

sektor prywatny

2

2

1

1

2

ogó em

7

7

7

6

4

sektor publiczny

1

1

1

1

1

w sekcji L - Ubezpieczenia

w sekcji M - Edukacja

w sekcji N - Ochrona zdrowia

W ESTMOR CONSULTING

26

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

DO ROKU 2020”

sektor prywatny

6

w sekcji O - Dzia alno

6

6

5

3

us ugowa komunalna, spo eczna, pozosta a

ogó em

18

21

17

18

21

sektor publiczny

1

1

1

1

1

sektor prywatny

17

20

16

17

20

ród o: Dane GUS

Wykres 4. Struktura dzia alno ci gospodarczej na terenie Gminy w 2012 roku

ród o: Dane GUS

Legenda:
A

Rolnictwo, le nictwo, owiectwo i rybactwo

B

Górnictwo i wydobywanie

C

Przetwórstwo przemys owe

D

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energi
uk adów klimatyzacyjnych

E

Dostawa Wody.; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dzia alno

F

Budownictwo

G

Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, w czaj c motocykle

H

Transport i gospodarka magazynowa

I

Dzia alno

J

Informacja i komunikacja

K

Dzia alno

finansowa i ubezpieczeniowa

L

Dzia alno

zwi zana z obs ug rynku nieruchomo ci

M

Dzia alno

profesjonalna, naukowa i techniczna

elektryczn , gaz, par

wodn , gor

wod

i powietrze do

zwi zana z rekultywacj

zwi zana z zakwaterowaniem i us ugami gastronomicznymi
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N

Dzia alno

w zakresie us ug administrowania i dzia alno ci wspieraj ca

O

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowi zkowe ubezpieczenia spo eczne

P

Edukacja

Q

Opieka zdrowotna i pomoc spo eczna

R

Dzia alno

S

Pozosta a dzia alno

T

Gospodarstwa domowe zatrudniaj ce pracowników; gospodarstwa domowe produkuj ce wyroby i
wiadcz ce us ugi na w asne potrzeby

U

Organizacje i zespo y eksterytorialne

zwi zana z kultur , rozrywk i rekreacj
us ugowa

Zmiany wska ników dotycz cych aktywno ci gospodarczej mieszka ców Gminy w latach
2010-2011, na tle danych dla kraju, województwa i powiatu prezentuje tabela 8.
Tabela 8. Podmioty gospodarcze – wska niki

Wyszczególnienie

J.m.

Gmina
Bobrowice

Powiat
Kro nie ski

Województwo
Lubuskie

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010 2011

Polska

Podmioty wpisane do rejestru
REGON na 10 tys. ludno ci

jed.
gosp.

657

689

960

940

1037

1021

1015

1004

Jednostki nowo zarejestrowane
w rejestrze REGON na 10 tys.
ludno ci

jed.
gosp.

111

114

114

88

115

98

104

90

Jednostki wykre lone z rejestru
REGON na 10 tys. ludno ci

jed.
gosp.

83

80

67

104

70

114

62

100

ród o: Dane GUS

Na terenie Gminy Bobrowice nie ma uci

liwych dla rodowiska zak adów produkcyjnych.

Obecnie dominuj dwie ga zie przemys u wykorzystuj ce lokalne surowce:
elektroenergetyka – Zespó Elektrowni Wodnych w Dychowie,
przemys

wydobywczy kruszywa i surowców mineralnych – kopalnie kruszyw

budowlanych w Tarnawie Kro nie skiej, arkowie i w Bobrowicach (obecnie nieczynna).
Licz cym si

na rynku pracy zak adem jest tak e wytwórnia papieru toaletowego

w Bobrowicach.
Obecnie do grona najwi kszych firm i najbardziej licz cych si na rynku pracy nale

:

Zespó Elektrowni Wodnych Dychów S.A., wytwarzanie energii elektrycznej,
Dychowskie Przedsi biorstwo Eksploatacji Elektrowni “Eldeks” Sp. z o.o.,
Budownictwo Hydro-Energetyka Sp. z o.o. ,
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Zak ad Produkcyjno – Us ugowy „Tartex” Sp. z o.o., produkcja papieru toaletowego,
handel hurtowy papierem i chemi gospodarcz ,
Przedsi biorstwo Us ugowo Produkcyjno–Handlowe „Anwil”, budownictwo ogólne
in ynieryjne (ma e elektrownie wodne, obiekty ziemne, sanitarne, hydrotechniczne),
Zak ad Betoniarski “Budbet”.

4.11.

Infrastruktura techniczno – in ynieryjna gminy

INFRASTRUKTURA SIECIOWA: WODOCI GI, KANALIZACJA
W zwi zku z wysokim stanem wód gruntowych, liczni mieszka cy Gminy posiadaj
indywidualne uj cia wody na terenie w asnych nieruchomo ci. Sie wodoci gowa wyst puje
w miejscowo ciach: Bobrowice, Bronków, Dychów, We mice. Woda dostarczona jest
uk adem grawitacyjnym.
Jednocze nie na terenie Gminy Bobrowice istniej

i funkcjonuj

4 uj cia wody wraz

ze stacjami uzdatniania wody (uzdatnianie polegaj ce g ównie na usuni ciu jonów elaza
i manganu – nie stosuje si

adnych rodków chemicznych), które obs uguj :

ASUW Bobrowice: Bobrowice, Bar ogi, M yniec, Chojnowo,

arków, Kukad o,

Tarnawa Kro nie ska.
SUW Dychów: Dychów (docelowo ma zaopatrywa

jeszcze m. Brzezinka,

Pr docinek, Chromów)
SUW Bronków: Bronków, Ko atka
ASUW Przychów: Przychów, Janiszowice, Dachów, D by, Stró ka, We mice
Wszystkie uj cia wody wyposa one s

w 2 studnie g binowe, pracuj ce naprzemiennie

o mocy od 5 kW do 7,5 kW.
Zgodnie z aktualnymi pozwoleniami wodno-prawnymi poszczególne ASUW charakteryzuj
si nast puj cymi wydajno ciami:
1) ASUW Bobrowice - Q

rd

= 465,23 m3/d

Uj cie wody zlokalizowane jest w po udniowo – wschodniej cz

ci wsi. Sk ada si z trzech

studni wierconych nr 2, 2a, 3 o zasobach eksploatacyjnych Qe = 57 m3/h.
Sie wodoci gowa we wsi Bobrowice pochodzi g ównie z lat 70-tych. Zbudowana jest z rur
PCV o rednicach 160, 110 i 90 mm, rur PE o rednicach 40 i 32 mm oraz rur stalowych
o rednicy 25 mm.
2) SUW Dychów – Q

rd

= 350,0 m3/d
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ci wsi Dychów. Stacja wodoci gowa sk ada si

z dwóch studni wierconych. Studnie zosta y wykonane na potrzeby w asne Elektrowni
i osiedla mieszkaniowego w Dychowie. Obecnie uj cie i sie wodoci gowa po przekazaniu
stanowi w asno

gminy.

Sie wodoci gowa we wsi Dychów zbudowana jest z rur PCV o rednicach 110, 90, 50, 40
i 32 mm.
3) ASUW Przychów - Q

rd

= 266 m3/d

Uj cie we wsi We mice sk ada si
zlokalizowanej w pó nocnej cz
surowej PCV o

z jednej studni wierconej wykonanej w 1997 roku

ci wsi. Ujmowana woda podawana jest ruroci giem wody

rednicy 160 mm i d ugo ci ok. 900 m do stacji uzdatniania wody

zlokalizowanej we wschodniej cz

ci wsi.

Woda z sieci doprowadzana jest za po rednictwem zbiornika o poj. 150 m3 typu „hydrostat”,
znajduj cym si

na terenie by ego PGR-u, do którego woda podawana jest z hydroforni.

Sie wodoci gowa we wsi We mice zbudowana jest z rur PCV o rednicach 160, 90, 50 mm
i rur PE o rednicach 40 i 32 mm.
4) SUW Bronków - Q

rd

= 432 m3/d

Jest to uj cie wiejskie zlokalizowane w pó nocno - wschodniej cz

ci wsi. Sk ada si ono

z jednej studni i ze stacji uzdatniania wody. Wodoci g wiejski wybudowany zosta w latach
90-tych. Wykonany jest z rur PCV i PE o rednicach 90, 63, 50, 40, 32.
W 2012 r. Gmina Bobrowice zrealizowa a inwestycj

pn.: „Budowa ASUW i sieci

wodoci gowej wraz z przy czami dla miejscowo ci(…)”, której realizacja rozpocz a si
w roku 2009. Jej rezultatem by o powstanie nowoczesnego ASUW w miejscowo ci
Bobrowice

oraz

24

km

sieci

wodoci gowej

wraz

z

przy czami

zaopatruj cej

w/w miejscowo ci. Inwestycja zosta a dofinansowana ze rodków PROW
W roku 2013 zaplanowano inwestycj

polegaj

na budowie sieci wodoci gowej

do miejscowo ci Brzezinka oraz Pr docinek, oraz modernizacja SUW w Dychowie w celu
zwi kszenia jej wydajno ci. W roku kolejnym planowana jest budowa wodoci gu z Dychowa
do miejscowo ci Chromów. Po wykonaniu tych zada

praktycznie ca a Gmina Bobrowice

dzie zwodoci gowana.
Zgodnie z danymi GUS zaprezentowanymi w tabeli 9, w latach 2005-2011 sytuacja Gminy
pod wzgl dem infrastruktury wodoci gowej nie uleg a poprawie. W tym okresie d ugo
wodoci gowej nie zwi kszy a si

sieci

i pozostawa a niezmiennie na poziomie 36,5 km.

W analizowanym okresie zmianie uleg y natomiast:
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liczba po cze prowadz cych do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania
– spadek o 9 przy czy (tj. 1,4%),
liczba osób korzystaj cych z sieci wodoci gowej – wzrost o 120 odbiorców (tj. o 6%),
ilo

wody dostarczanej gospodarstwom domowym – wzrost o 17 dam3 (tj. o 32%).
Rysunek 4. Uj cia wody na terenie Gminy Bobrowice

http://spdpsh.pgi.gov.pl/PSHv7/

Na koniec 2011 r. z sieci wodoci gowej korzysta o 2 132 osoby (tj. ok. 66% wszystkich
mieszka ców Gminy), którym dostarczono 70 dam3 wody. Istniej ca sie

wodoci gowa

pozwala zatem na dostarczenie wody do wi kszo ci mieszka ców Gminy.
Nale y jednak podkre li , e systematyczna rozbudowa sieci wodoci gowej istotnie podnosi
jako

ycia mieszka ców poprzez zapewnienie ci

ci dostaw wody spe niaj cej wszelkie

normy sanitarne, co z pewno ci pozytywnie wp ywa na stan zdrowia u ytkowników sieci.
Wyposa enie
atrakcyjno

obszaru

w

podstawow

infrastruktur

techniczn

zwi kszy

równie

Gminy dla obecnych i potencjalnych mieszka ców oraz inwestorów.
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Tabela 9. Wyposa enie Gminy Bobrowice w infrastruktur techniczn w latach 2005-2011
Jednostka
2005
miary

Wyszczególnienie

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Wodoci gi
ugo

czynnej sieci rozdzielczej

km

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

ugo czynnej sieci rozdzielczej
cej w zarz dzie b
administracji gminy

km

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

36,5

po czenia prowadz ce do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt

639

644

644

651

611

617

630

woda dostarczona gospodarstwom
domowym

dam3

53,0

58,0

64,8

71,0

68,2

68,5

70,0

ludno korzystaj ca z sieci
wodoci gowej

osoba

2012

2027

2033

2065

2069

2124

2132

Kanalizacja
ugo

czynnej sieci kanalizacyjnej

km

11,8

11,8

11,8

11,8

12,2

12,2

12,2

ugo czynnej sieci kanalizacyjnej
cej w zarz dzie b
administracji gminy

km

11,8

11,8

11,8

11,8

12,2

12,2

12,2

po czenia prowadz ce do budynków
mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt

301

306

306

310

328

330

340

dam3

83,8

58,6

54,8

82,7

48,5

47

47

osoba

1470

1486

1490

1515

1546

1585

1599

cieki odprowadzone
ludno korzystaj ca z sieci
kanalizacyjnej

Korzystaj cy z instalacji w % ogó u ludno ci
wodoci g

%

64,9

65,1

65,1

65,3

65,3

65,5

65,9

kanalizacja

%

47,4

47,7

47,7

47,9

48,8

48,9

49,4

gaz

%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Sie rozdzielcza na 100 km
sie wodoci gowa

km

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

19,7

sie kanalizacyjna

km

6,4

6,4

6,4

6,4

6,6

6,6

6,6

sie gazowa

km

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Zu ycie wody, energii elektrycznej oraz gazu w gospodarstwach domowych
na 1 mieszka ca

m3

17,1

18,6

20,8

22,8

21,5

21,1

21,6

na 1 korzystaj cego

m3

26,3

28,6

31,9

34,4

33,0

32,3

32,8

ród o: Dane GUS

Na terenie Gminy Bobrowice sie

kanalizacyjna jest znacznie s abiej rozwini ta ni sie

wodoci gowa. W latach 2005-2011 zbudowano zaledwie 0,4 km sieci kanalizacji sanitarnej.
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Zgodnie z danymi GUS (tabela 9) na koniec 2011 r. z sieci kanalizacji sanitarnej o d ugo ci
12,2 km korzysta o 1599 mieszka ców Gminy Bobrowice.
Mieszka cy,

którzy

nie

posiadaj

dost pu

do

sieci

kanalizacyjnej,

z przydomowych oczyszczalni cieków lub zbiorników bezodp ywowych.
w

zbiornikach

bezodp ywowych

dowo one

s

okresowo

korzystaj

cieki gromadzone

wozami

asenizacyjnymi

do odpowiedniego punktu zlewczego. W niektórych wsiach w sposób nielegalny

cieki

bytowo – gospodarcze odprowadzane s do okolicznych cieków wodnych.
Na terenie Gminy Bobrowice funkcjonuj

dwie oczyszczalnie

cieków: w Dychowie

i Bronkowie.
1) Oczyszczalnia cieków sanitarnych w Bronkowie.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest w pó nocno – zachodniej cz

ci wsi Bronków oko o 250 m

od zabudowa . Powsta a w 1996 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna
oczyszczaj ca cieki sanitarne z budynków i domków letniskowych pod czonych do sieci
kanalizacyjnej we wsi Bronków oraz

cieki dowo one wozami asenizacyjnymi z szamb

gospodarczych z terenu gminy Bobrowice.
Parametry oczyszczalni:
Q

rd

= 78 m3/d

Qmaxd = 140 m3/d
Qmaxh = 7,6 m3/h
Wielko

RLM wg projektu 700

Rzeczywista wielko

RLM : 152

Ilo

odprowadzanych cieków wg pozwolenia wodno prawnego Q rd=80 m3/d

Ilo

wytwarzanych osadów ciekowych 13.000 kg s.m./rok

Podstawowe urz dzenia i obiekty oczyszczalni:
przepompownia cieków z punktem zlewnym,
krata r cznie czyszczona z ociekaczem,
komora denitryfikacji – z osprz tem,
komora osadu czynnego (nitryfikacji) – z osprz tem,
osadnik wtórny pionowy,
komora stabilizacji tlenowej osadu,
poletka osadowe do suszenia osadu nadmiernego,
instalacja str cania chemicznego.
Dopuszczalne

warto ci

wska ników

zanieczyszcze

w

ciekach

oczyszczonych

odprowadzanych do odbiornika wynosz :
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BZT5

30 gO2/m3

Zawiesina ogólna

50,0 g/m3

Fosfor ogólny

5 gP/m3

Azot ogólny

30 gN/m3

Odbiornikiem oczyszczonych
Bronkowskiego

(B eszno).

cieków jest rzeka Jeziornica wyp ywaj ca z Jeziora

Oczyszczone

cieki

odprowadzane

s

z

oczyszczalni

do odbiornika kana em podziemnym grawitacyjnym.
W miejscowo ci Bronków

istnieje sie

kanalizacyjna grawitacyjno – ci nieniowa.

Przepompownie w ilo ci 4 sztuk wykonane w formie studzienek, w których umieszczono
zatapialne pompy. Przewody kanalizacyjne grawitacyjne o

rednicy 200 mm, przewody

kanalizacji ci nieniowej o rednicy 80 i 90 mm.
2) Oczyszczalnia cieków sanitarnych w Dychowie.
Oczyszczalnia zlokalizowana jest na pó noc od Dychowa, ok. 20 m od prawego brzegu
kana u rzeki Bóbr. By a ona poddana modernizacji w 2001 roku. Jest to oczyszczalnia
kompaktowa SUPERBOS-250. Do oczyszczalni odprowadzane s

cieki z miejscowo ci

Dychów i Bobrowice oraz cieki dowo one wozami asenizacyjnymi z szamb gospodarczych.
Parametry oczyszczalni:
Q

rd

= 252 m3/d

Qmaxd = 327 m3/d
Rok budowy 1990
Wielko

RLM wg projektu 1342

Rzeczywista wielko

RLM : 1993

Ilo

odprowadzanych cieków wg pozwolenia wodno prawnego Q rd=252 m3/d

Ilo

wytwarzanych osadów ciekowych 26.000 kg s.m./rok.

Podstawowe urz dzenia i obiekty oczyszczalni:
zbiornik biosorpcji z krat p ask ,
–

osadnik po redni,

–

reaktor strefowy,

–

osadnik wtórny,

–

komora do stabilizowania i zag szczania osadów, umieszczona w bloku kompaktowych
zbiorników,

–

poletka do odwadniania osadów.
Odbiornikiem oczyszczonych cieków jest rzeka Bóbr. Oczyszczone cieki odprowadzane s
z oczyszczalni do odbiornika kolektorem podziemnym grawitacyjnym o rednicy 200 mm.
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W zwi zku z istnieniem w/w oczyszczalni cieków funkcjonuj przepompownie cieków:
Bobrowice : 9 szt,
Dychów: 1 szt,
Bronków: 5 szt.
W najbli szym czasie planowana jest budowa oczyszczalni
na potrzeby odbierania
arków,

Kukad o,

cieków w Bobrowicach

cieków z miejscowo ci: Bobrowice, Bar ogi, M yniec, Chojnowo,

Tarnawa Kro nie ska, oraz

w Dychowie, aby móc odebra

modernizacja

oczyszczalni

cieków

cieki z miejscowo ci Dychów, Chromów, Pr docinek

i Brzezinka.
Zaplanowano równie

budow

sieci kanalizacyjnej w obr bie wsi Bronków na potrzeby

odebrania cieków z miejscowo ci Ko atka oraz Bronkówek.
ZAOPATRZENIE W PALIWA GAZOWE
Przez teren Gminy Bobrowice nie przebiegaj
e w przysz

adne gazoci gi. Jednak e nie wyklucza si ,

ci nast pi budowa sieci gazowej na terenie Gminy.

ZAOPATRZENIE W CIEP

O

Na terenie Gminy Bobrowice brak jest centralnego systemu zaopatrzenia w ciep o.
Gospodarka cieplna oparta jest na indywidualnych b
budynki jednorodzinne ogrzewane s

lokalnych kot owniach. Tradycyjnie

paliwami sta ymi – w glem kamiennym, koksem

i drewnem. Tylko sporadycznie stosuje si

ekologiczne no niki energii (olej opa owy, gaz

butlowy). W latach ubieg ych zmodernizowano jednak kilka kot owni z tradycyjnych
na olejowe – w Dychowie: szko a, przedszkole, sala gimnastyczna, bloki i pensjonat
ZEW S.A. oaz w Bobrowicach: szko a i przedszkole.

ZAOPATRZENIE W ENERGI

ELEKTRYCZN

Mieszka cy Gminy Bobrowice zaopatrywani s

w energi

elektryczn

z terenowej sieci

elektroenergetycznej redniego napi cia, poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sie
rozdzielcz

0,4 kV. Terenowa sie

15 kV zasilana jest dwustronnie z GPZ Krosno

Odrza skie i GPZ Krzystkowice. Maksymalna moc wymienionych stacji wynosi 32 MVA
ka da.
Stacje 110/15 kV Krosno Odrza skie i Krzystkowice zasilane s

napowietrznymi liniami

110 kV z krajowego systemu elektroenergetycznego, poprzez stacj 220/110 kV Le niów
Wielki.
Wykaz przy czy energetycznych na terenie Gminy Bobrowice, których operatorem jest
ENEA, przedstawiaj tabele 10 i 11.
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Tabela 10. Wykaz przy czy energetycznych na terenie Gminy Bobrowice
– gospodarstwa domowe

ród o: Dane Urz du Gminy Bobrowice
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Tabela 11. Wykaz przy czy energetycznych na terenie Gminy Bobrowice
– budynki u yteczno ci publicznej

ród o: Dane Urz du Gminy Bobrowice

Zagro eniem dla rozwoju Gminy mo e by starzej ca si infrastruktura elektroenergetyczna,
która nie b dzie w stanie zagwarantowa wymaganego poziomu napi cia oraz ci

ci

dostawy energii elektrycznej.
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INFRASTRUKTURA DROGOWA I TRANSPORT
Przez teren Gminy przebiegaj drogi:
krajowe,
wojewódzkie,
powiatowe,
gminne.
a) Drogi krajowe
Na pó nocy Gminy , przez obr by Dychów i Czeklin, przebiega droga krajowa nr 32 Zielona
Góra – Gubinek. Droga ta posiada bardzo wa ne znaczenie komunikacyjne, gdy zapewnia
dogodne powi zanie Gminy z Krosnem Odrza skim, Zielon

Gór

i Gubinem oraz

przej ciami granicznymi z Niemcami w Gubinku i Gubinie.
b) Drogi wojewódzkie
Przez teren Gminy Bobrowice przebiegaj nast puj ce drogi wojewódzkie:
droga nr 287 Krosno Odrza skie – Lubsko –

ary, tworzy ci g komunikacyjny

przebiegaj cy przez rodek gminy na osi pó noc – po udnie, wyprowadzaj c ruch ko owy
z obszaru gminy w kierunkach pó nocnym i po udniowym,
droga nr 288 D bie – Kosierz – Lubiatów – Bogaczów – Nowogród Bobrza ski,
przebiegaj ca na osi pó noc – po udnie, po wschodniej stronie Gminy.
c) Drogi powiatowe
Wykaz

dróg

powiatowych

zlokalizowanych

w

granicach

administracyjnych

Gminy,

przedstawia tabela 12.
Tabela 12. Drogi powiatowe w granicach administracyjnych Gminy Bobrowice
ugo
Lp.

Numer
drogi

Nazwa drogi

1

F1139

Gubin – Kaniów – We mice
– Stru ka – Dachów –
arków

2

F1140

Bobrowice – Chojnowo –
agoda – Nowogród
Bobrz.

3

F1141

Kosierz – Tarnawa
Kro nie ska – Wysoka, do
drogi nr 288

w km

w tym o nawierzchni
ogó em

twardej

gruntowej
ulepszonej nieulepszonej

18,2

8

0,5

8,7

9

9

-

-

6,7

3,5

-

3,2
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4

F1150

Kukad o – Gola –
Brze nica – Po upin

3,1

-

-

3,1

5

F1128

Bar ogi – Dachów –
Chocicz

8,3

5,4

0,5

2,4

6

F1146

Czeklin – Bronków –
Bobrowice – Kukad o –
Kosierz

18,6

5,8

1,1

11,5

7

F1142

Tarnawa Kro nie ska –
Grabowiec

3,2

-

-

3,2

8

F1147

bie – Brze nica –
Dychów – Bronków

6,5

6,4

0,1

9

F1145

Przychów – Czeklin –
yska

6

-

-

6

10

F1148

Dychów – Pr docinek –
Nowy Zagór – Krosno
Odrz.

ok. 1,5

ok. 1,5

-

-

11

F1135

2,1

2,1

-

-

12

F1149

5,3

5,3

-

-

88,5

47,2

2,2

39,1

by – Stru ka
Dychów – Chromów –
Bobrowice

Razem gmina Bobrowice

ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju

d) Drogi gminne
Sie dróg gminnych tworzy 9 ci gów komunikacyjnych, których wykaz przedstawia tabela 13.
Tabela 13. Drogi gminne na terenie Gminy Bobrowice
Lp.

Numer drogi

1

F000301

Czeklin – Grochów

2

F000302

We mice – Ka ek

3

F000303

Tarnawa Kro nie ska – Lubiatów

3,3

4

F000304

Janiszowice – droga powiatowa nr
120/F1139

3,1

5

F000305

We mice – Przyborowice

2,7

6

F000306

Dachów – droga wojewódzka nr 287

1,7

7

F000307

Ko atka – droga powiatowa nr
136/F1147

0,8

8

F000308

Pr docinek – droga krajowa nr 32

1,7

9

F000309

Tarnawa Kro nie ska – Kukad o

Razem d ugo

Nazwa drogi (ci g komunikacyjny)

dróg

ugo

dróg [km]
4,5
4

ok. 3,7
ok. 25,5

ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju
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Analizuj c obecny uk ad komunikacyjny Gminy Bobrowice nale y stwierdzi , e po
Gminy jest bardzo korzystne, a istniej ca sie

enie

dróg powi zana z drogami o znaczeniu

krajowym i regionalnym jest elementem sprzyjaj cym w obs udze transportowej. Uk ad dróg
stwarza bowiem korzystn

sytuacj

komunikacyjn

we wszystkich kierunkach, a przede

wszystkim w kierunku zachodnim do drogowych przej
Gmina

Bobrowice

jest

dobrze

granicznych z Niemcami.

skomunikowana

z pozosta ymi

cz

ciami

regionu.

Na obszarze Gminy funkcjonuje transport publiczny w postaci po cze autobusowych PKS.
Ponadto, przez teren gminy przebiega linia kolejowa o znaczeniu miejscowym

cz ca

Krosno Odrza skie z Lubskiem, od kilkunastu lat nieczynna.

4.12.

Gospodarka odpadami

Kwesti gospodarki odpadami na terenie Gminy Bobrowice dok adanie scharakteryzowano
w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2017
z perspektyw do 2020 roku”. W zwi zku z wej ciem w ycie znowelizowanej ustawy z dnia
1 stycznia 2012 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach, wprowadzone zostan
radykalne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmiany te wprowadzane b
jednak stopniowo.
Marsza ek województwa jest obowi zany do sporz dzenia rocznego sprawozdania
z realizacji zada

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, zawieraj cego

zsumowane informacje pochodz ce ze sprawozda

sporz dzanych przez wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast z terenu danego województwa.
Nie realizowanie postanowie

ustawy wi

e si z karami pieni

nymi nak adanymi przez

organy administracyjne drog decyzji administracyjnej.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony

rodowiska mo e na

na gmin

kar

w przypadku

niezapewnienia osi gni cia okre lonych poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji
odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji kierowanych do sk adowania, jak równie
w przypadku niedope nienia obowi zków sprawozdawczych.
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mo e na
odpady komunalne od w

kar na przedsi biorc odbieraj cego

cicieli nieruchomo ci, gdy przedsi biorca nie zapewni osi gni cia

okre lonych poziomów odzysku i recyklingu oraz redukcji odpadów komunalnych
ulegaj cych biodegradacji kierowanych do sk adowania, miesza selektywnie zebrane odpady
komunalne ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, transportuje odpady do instalacji
niewskazanej w uchwale w sprawie realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
przekazuje nierzetelne sprawozdania lub przekazuje sprawozdania z opó nieniem.
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Wprowadzenie nowego systemu ma na celu uszczelnienie systemu gospodarowania
odpadami, upowszechnienie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
zmniejszenie ilo ci odpadów komunalnych (w szczególno ci odpadów ulegaj cych
procesowi biodegradacji) kierowanych na sk adowiska odpadów, zwi kszenie liczby instalacji
do odzysku, wyeliminowanie nielegalnych sk adowisk odpadów, skrócenie odleg

ci,

na jakie transportowane s odpady komunalne oraz skuteczne monitorowanie post powania
z odpadami komunalnymi.
Podstaw tworzenia i dzia ania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce jest
jego regionalizacja. Województwo Lubuskie zosta o podzielone na 4 regiony gospodarki
odpadami: Region centralny, pó nocny, wschodni, zachodni. Gminy Bobrowice wchodzi
w sk ad regionu zachodniego.
Region zachodni – na terenie regionu istnieje

ycki Zwi zek Gmin, do którego nale y

m.in. Gmina Bobrowice.
Obecnie na terenie regionu nie ma instalacji do zagospodarowania odpadów zielonych oraz
odpadów ulegaj cych biodegradacji zbieranych selektywnie, wytworzonych na terenie
regionu. Do momentu wybudowania kompostowni w Marszowie strumie

zebranych

selektywnie odpadów zielonych nale y skierowa do przetworzenia w regionie wschodnim
(np. WEXPOOL w Zb szynku lub SITA ZACHÓD Sp. z o.o. Kartowice 37, gm. Szprotawa).
W zwi zku z tym, na terenie regionu realizowana jest budowa regionalnego sk adowiska
w Marszowie, jego planowana pojemno

zapewni w ca

ci zagospodarowania strumienia

odpadów powstaj cych w procesie MPB, przeznaczonych do unieszkodliwiania poprzez
sk adowanie, w latach 2012-2027. Regionalne sk adowisko w Marszowie b dzie dysponowa
pojemno ci , pozwalaj

na unieszkodliwianie odpadów komunalnych po przetworzeniu

przez okres ok.15 lat. Na terenie regionu istnieje obecnie 5 sk adowisk odpadów innych ni
niebezpieczne i oboj tne, które (ze wzgl du na niewystarczaj
funkcj instalacji zast pczych i b

woln pojemno

) pe ni

funkcjonowa do czasu ich wype nienia.

Charakterystyka regionu zachodniego:
Istniej ca instalacja zast pcza – sortownia zmieszanych odpadów komunalnych:
o Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych w arach,
o Podmiot

odpowiedzialny

za

eksploatacj

instalacji:

EKO

AS

Sp.

z

o.o.,

ul. Kardyna a Wyszy skiego 8, 68-200 ary;
Istniej ce zast pcze sk adowiska odpadów komunalnych:
o Sk adowisko odpadów komunalnych w Gozdnicy,
o Miejskie Sk adowisko Odpadów w arach,
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o Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Drze sku Ma ym,
o Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Lubsku,
o Mikroregionalne Sk adowisko Odpadów Komunalnych w Kl pnie,
RIPOK (w budowie): Instalacja mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów
komunalnych w Marszowie,
Regionalna instalacja (sk adowisko – w budowie) – Sk adowisko odpadów komunalnych
w Marszowie.

Inne odpady problemowe i niebezpieczne:
Baterie i akumulatory - punkty zbierania zu ytych baterii rozmieszczone s w szko ach,
instytucjach, niektórych sklepach.
Farby

i

lakiery

-

substancje

które

wykorzystywane

s

przede

wszystkim

w gospodarstwach domowych, mi dzy innymi do malowania pow ok zewn trznych
i wewn trznych, do konserwacji powierzchni i zabezpieczania jej przed korozj .
Lekarstwa – zawieraj

substancje, które mog

wydziela

truj ce zwi zki; odpady

te pochodz g ównie z przychodni, aptek, gospodarstw domowych.
Odpady zawieraj ce azbest – na terenie Gminy azbest znajduje si

w: pokryciach

dachowych budynków mieszkalnych, elewacjach budynków, gara ach, budynkach
gospodarczych. Istnieje mo liwo

udzielania osobom fizycznym pomocy finansowej

w likwidacji wyrobów zawieraj cych azbest. Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009-2032” do g ównych celów Programu nale y: usuni cie oraz
unieszkodliwienie wyrobów zawieraj cych azbest, zminimalizowanie negatywnych
skutków zdrowotnych, które wynikaj

z obecno ci azbestu na terenie Polski oraz

likwidacja szkodliwego oddzia ywania azbestu na rodowisko.
W dniu 23 stycznia 2013 roku wesz a w ycie ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Ustawa ta zast pi a obowi zuj

dotychczas ustaw z dnia

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z pó n. zm.). Nowa
ustawa o odpadach zgodnie z art. 1 okre la rodki s

ce ochronie rodowiska, ycia

i zdrowia ludzi zapobiegaj ce i zmniejszaj ce negatywny wp yw na rodowisko oraz zdrowie
ludzi wynikaj ce z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz ograniczaj ce ogólne
skutki u ytkowania zasobów i poprawiaj ce efektywno

takiego u ytkowania. Nowa ustawa

okre la równie :
zasady gospodarki odpadami,
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plany gospodarki odpadami,
uprawnienia, jakie wymagane s do gospodarowania odpadami,
zasady prowadzenia rejestrów podmiotów wprowadzaj cych produkty,
zasady prowadzenia ewidencji odpadów.
Zgodnie z now ustaw zostanie utworzona Baza danych o produktach i opakowaniach oraz
gospodarce odpadami (BDO). BDO zast pi obecn

baz

o nazwie Zintegrowany System

Odpadowy. W ustawie zosta y okre lone tak e szczegó owe zasady prowadzenia procesów
wytwarzania odpadów. Zosta y wprowadzone równie

nast puj ce definicje: dealer –

sprzedawca odpadów, broker – po rednik w obrocie odpadami, zapobieganie powstawaniu
odpadów oraz zmodyfikowano niektóre poj cia, np. recykling.

5. Za

enia Programu ochrony

rodowiska dla Gminy

Bobrowice
5.1.

Uwarunkowania zewn trzne do realizacji Programu
5.1.1. Uwarunkowania wnikaj ce z dokumentów strategicznych Unii
Europejskiej

STRATEGIA UE
Dokument ten zosta przyj ty przez Rad Europejsk dnia 17 czerwca 2010 r. Dokument
wskazuje trzy priorytety, których realizacja odbywa si na szczeblu unijnym oraz krajowym:
1. Wzrost inteligentny (wiedza, innowacja, edukacja, spo ecze stwo cyfrowe),
2. Wzrost zrównowa ony (efektywne wykorzystywanie zasobów w produkcji przy
jednoczesnym zwi kszeniu konkurencyjno ci).
3. Wzrost sprzyjaj cy w czeniu spo ecznemu (zwi kszenie aktywno ci zawodowej,
podnoszenie kwalifikacji).
W dokumencie zosta y okre lone projekty przewodnie tzw. inicjatywy flagowe oraz zosta o
wskazanych 10 Zintegrowanych Wytycznych dla polityki gospodarczej i zatrudnienia pa stw
cz onkowskich. W zwi zku z powy szym cele krajowe w znacznym stopniu wpisuj

si

we wskazane w Strategii „Europa 2020” cele zawarte w projektach.
EUROPEJSKA STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU
Dokument ma na celu zrównowa ony wzrost gospodarczy i wysoki poziom ycia z ochron
rodowiska naturalnego. Dokument ten zosta przyj ty przez Rad
26 czerwca 2006 r. Strategia ta koncentruje si
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zwi zanych z zarz dzaniem zasobami naturalnymi oraz wskazuje sposoby produkcji
i konsumpcji maj ce na celu ochron ograniczonych zasobów Ziemi. G ównymi za
dokumentu jest wzrost dobrobytu poprzez podejmowanie dzia
naturalnego, sprawiedliwo
równie

i spójno

eniami

w ochronie rodowiska

spo eczn , wzrost dobrobytu gospodarczego, jak

wype niania obowi zków na arenie mi dzynarodowej, wspólnotowej. W zwi zku

z powy szym, Polska jako kraj b
realizacji niniejszych za

cy cz onkiem Unii Europejskiej, zobowi zany jest do

na szczeblu krajowym.

PAKIET ENERGETYCZNO - KLIMATYCZNY
Pakiet ten zosta przyj ty 17 grudnia 2008 roku i ma na celu ograniczenie emisji gazów
cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej. Dokument zawiera szereg rozwi za
legislacyjnych. G ównym celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2020 r.
o 20% w stosunku do roku 1990 oraz wzrost wykorzystania odnawialnych róde energii,
a tak e wzrost efektywno ci energetycznej do 2020 r.
Nale y podkre li ,

e dokumenty na szczeblu krajowym oraz wojewódzkim uwzgl dniaj

szereg zobowi za

mi dzynarodowych zwi zanych z wdra aniem Dyrektyw UE, a tak e

spójne ze wspólnotowymi dokumentami programowymi. W zwi zku z czym dokumenty
szczebla lokalnego, takie jak programy ochrony

rodowiska dla gmin s

zgodne

z poni szymi dokumentami wy szego rz du.

5.1.2. Uwarunkowania wynikaj ce z Polityki Ekologicznej Pa stwa
POLITYKA EKOLOGICZNA P

STWA W LATACH 2009-2012 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2016

ówne cele wynikaj ce z polityki ekologicznej pa stwa dotycz ce Gminy Bobrowice:
1) W zakresie poprawy jako ci rodowiska:
osi gni cie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez
uporz dkowanie gospodarki ciekami komunalnymi oraz zmniejszenie adunku
zanieczyszcze

pochodz cych ze

róde rozproszonych, trafiaj cych do wód

wraz ze sp ywami powierzchniowymi,
spe nienie wymaga prawnych w zakresie jako ci powietrza,
minimalizacja zagro enia mieszka ców gminy ponadnormatywnym ha asem,
wprowadzenie

kompleksowego

systemu

gospodarowania

odpadami

komunalnymi.
2) W zakresie ochrony przyrody:
zachowanie ró norodno ci biologicznej i ochrona krajobrazu,
ochrona i zrównowa ony rozwój lasów.
3) W zakresie zrównowa onego wykorzystania materia ów, wody i energii:
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Z PERSPEKTYW

wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemy le i energetyce w celu
zmniejszenia

wodoch onno ci,

materia och onno ci,

energoch onno ci

i odpadowo ci produkcji oraz redukcji emisji zanieczyszcze do rodowiska,
wzrost wykorzystania energii ze róde odnawialnych.
4) W zakresie zada systemowych:
zapewnienie w czenia celów ochrony

rodowiska do ustale

zawartych

we wszystkich dokumentach strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków
ekologicznych ich realizacji przed ich zatwierdzeniem,
upowszechnienie Systemów Zarz dzania rodowiskowego,
zagwarantowanie szerokiego dost pu do informacji o

rodowisku i jego

ochronie,
wspó praca z s siednimi gminami.

5.1.3. Uwarunkowania wynikaj ce z Polityki Ekologicznej Województwa
Lubuskiego
Podstawowe uwarunkowania zewn trzne dla Gminy Bobrowice w zakresie ochrony
rodowiska,

wynikaj

z

nast puj cych

dokumentów

strategicznych

Województwa

Lubuskiego:
Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020;
Programu Ochrony

rodowiska Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015,

z perspektyw do 2019 roku;
Plan

gospodarki

odpadami

dla województwa

lubuskiego

na

lata

2012-2017

z perspektyw do 2020 roku;
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego.
Wszelkie cele i dzia ania w zakresie ochrony

rodowiska na terenie Gminy musz

by

bowiem zbie ne z celami i dzia aniami uj tymi w dokumentach strategicznych Województwa
Lubuskiego, a tak e przyczynia si do ich realizacji. W zwi zku z tym, etap formu owania
priorytetów i celów ekologicznych dla Gminy Bobrowice, musi zosta poprzedzony analiz
zewn trznych uwarunkowa , podyktowanych polityk ekologiczn województwa.

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2020
W Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego do roku 2020 oprócz wizji: „W 2020 roku
województwo lubuskie w pe ni korzysta ze swojego po
rodowiska i dost pno ci komunikacyjnej. Rozwin y si
sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan mo na ju
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rodków unijnych, aktywno

samorz dów,

przedsi biorców i organizacji pozarz dowych zapewni y wysoki poziom ycia mieszka ców
i dost p do us ug o dobrym standardzie. Region postrzegany jako miejsce zdrowego stylu
ycia zyskuje miano „zielonej krainy nowoczesnych technologii”, sformu owano tak e cel
ówny: „Wykorzystanie potencja ów województwa lubuskiego do wzrostu jako ci

ycia,

dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwi kszenia spójno ci regionu oraz efektywnego
zarz dzania jego rozwojem.”
Cel g ówny zostanie osi gni ty w wyniku realizacji 4 celów strategicznych:
1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna.
2. Wysoka dost pno

transportowa i teleinformatyczna.

3. Spo eczna i terytorialna spójno

regionu.

4. Region efektywnie zarz dzany.
Najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony
nast puj ce cele i kierunki dzia

rodowiska na analizowanym obszarze,

sprecyzowane w Strategii:

Cel strategiczny 1: Dostosowanie Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
regionalna;
Cel operacyjny 6: Udoskonalenie oraz rozbudowa infrastruktury energetycznej
i ochrony

rodowiska - na terenie województwa stworzone zostan

wysokosprawne

systemy energetyczne, zapewniaj ce bezpiecze stwo energetyczne i optymalne
wykorzystanie niezb dnych surowców oraz infrastruktury, tj. pe ne i bezawaryjne
zaopatrzenie mieszka ców i podmiotów gospodarczych w energi

elektryczn , ciep o,

gaz ziemny i paliwa. W gospodarce i budownictwie zastosowane zostan rozwi zania
energooszcz dne, pozwalaj ce na ograniczenie zu ycia energii i obni enie wielko ci
emisji substancji zanieczyszczaj cych do powietrza. Gospodarowanie zasobami
energetycznymi

b dzie

odbywa

si

w

sposób

racjonalny,

ze

szczególnym

uwzgl dnieniem zwi kszenia efektywno ci, np. w obiektach u yteczno ci publicznej.
Wzro nie wykorzystanie róde energii odnawialnej. Konieczne b dzie podj cie dzia
na rzecz dostosowania do zmian klimatycznych. Poprawie ulegn

tak e systemy

zaspokajania potrzeb ludno ci oraz gospodarki regionu w zakresie dostaw wody
w wymaganej ilo ci oraz o w

ciwych parametrach, tj. dost p do sieci wodoci gowej

w miejscach zamieszkania lub podejmowania dzia alno ci gospodarczej; zapewnienie
skutecznych i efektywnych systemów zbierania i oczyszczania

cieków (budowa,

przebudowa i remont sieci kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni cieków), tworzenie
sprawnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o regionalne
zak ady zagospodarowania odpadów, wspieranie dzia

W ESTMOR CONSULTING

w zakresie zapobiegania i

46

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

DO ROKU 2020”

ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdra anie technologii odzysku, w tym
recyklingu,

wdra ania

technologii

komunalnych, a tak e likwidacji zagro
o

ostatecznego

unieszkodliwiania

odpadów

wynikaj cych ze sk adowania odpadów.

Kierunki interwencji:

a. Optymalizacja rozwoju infrastruktury energetycznej województwa:
realizacja przez przedsi biorstwa energetyczne kluczowych inwestycji sieciowych,
umo liwiaj ca wyprowadzenie mocy z planowanych róde , w tym OZE,
zabezpieczenie oraz wykorzystanie lokalnych bogactw naturalnych, w tym z

w gla

brunatnego, gazu ziemnego oraz ropy naftowej,
budowa nowoczesnych systemowych róde wytwórczych, w tym planowanej elektrowni
wykorzystuj cej z

a w gla brunatnego w rejonie Gubin-Brody,

budowa i modernizacja

róde „generacji rozproszonej”, w tym

róde skojarzonego

wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz odnawialnych róde energii,
dywersyfikacja róde oraz dostaw paliw i energii w celu zapewnienia bezpiecze stwa.
b. Racjonalizacja wykorzystania energii:
realizacja przedsi wzi

s

cych poprawie zarz dzania energi

i efektywno ci

energetycznej,
upowszechnienie i promowanie postaw energooszcz dnych oraz do wiadcze
w dziedzinie energii odnawialnej
wprowadzanie

energooszcz dnych

produktów

i

procesów

gospodarczych

w gospodarce regionu.
c. Ograniczanie emisji zanieczyszcze do powietrza poprzez:
przy czenie do sieci nowych odbiorców, wsz dzie tam gdzie istniej

rezerwy mocy

w miejskich systemach ciep owniczych,
kontynuacja modernizacji zbiorczych i indywidualnych systemów grzewczych,
termomodernizacja budynków u yteczno ci publicznej, budynków mieszkalnych
i innych obiektów, w tym z wykorzystaniem OZE,
wspieranie rozwoju budownictwa energooszcz dnego,
ograniczanie niskiej emisji na obszarach zabudowanych i szczególnie przyrodniczo
cennych,
modernizacja róde wytwarzania i przesy u energii.
d. Zapewnienie odpowiedniej jako ci u ytkowej wód powierzchniowych, ochrona wód
podziemnych oraz zapewnienie wszystkim mieszka com województwa odpowiedniej
jako ci wody do picia:
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uporz dkowanie gospodarki

ciekowej

w aglomeracjach,

w

celu

wype nienia

zobowi za akcesyjnych,
budowa i modernizacja sieci wodoci gowej, kanalizacyjnej, uj

wody oraz stacji

uzdatniania wody.
e. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi:
wdra anie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w uk adzie ponadlokalnym
w oparciu o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych,
wdra anie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
likwidacja

zagro

wynikaj cych

z

niew

ciwego

sk adowania

odpadów

oraz rekultywacja terenów zdegradowanych i sk adowisk,
wprowadzanie metod i technologii „czystszej produkcji” powoduj cej zmniejszenie ilo ci
i uci

liwo ci wytwarzanych odpadów,

stymulowanie

podmiotów

do podejmowania dzia

gospodarczych

wytwarzaj cych

odpady

przemys owe

zmierzaj cych do ich gospodarczego wykorzystania.

Cel operacyjny 7: Rozwój potencja u turystycznego województwa
Rozwój turystyki b dzie uwzgl dnia

dzia ania mi dzyregionalne podejmowane wspólnie

z s siednimi województwami (np. tworzenie wspólnych szlaków tematycznych, infrastruktury
wodnej itp.).
o

Kierunki interwencji:

c. Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej:
poprawa jako ci i komfortu bazy turystycznej i dostosowanie jej do wymaga
wspó czesnego klienta.
Cel operacyjny 8: Poprawa jako ci rolniczej przestrzeni produkcyjnej
o

Kierunki interwencji:

d. Poprawa jako ci gleb i zapobieganie ich degradacji:
rekultywacja najs abszych kompleksów glebowych poprzez ich wapnowanie,
poprawa stosunków wodnych zgodnie z Programem Ma a Retencja Wodna,
ochrona gleb przed degradacj ,
scalanie gruntów jako element nowego adu w przestrzeni produkcyjnej.
Cel strategiczny 3: Spo eczna i terytorialna spójno

regionu

Cel operacyjny 5: Zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich
Obszarem

szczególnego

zainteresowania

i

interwencji

polityki

regionalnej

b

w województwie lubuskim obszary wiejskie (ponad po owa gmin regionu to gminy wiejskie).
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bardziej intensywne w czenie tych obszarów w procesy

rozwojowe regionu i kraju.
o

Kierunki interwencji:

c. Wspomaganie procesów rewitalizacji zdegradowanych obszarów wiejskich, w tym
popegeerowskich oraz ochrona krajobrazu wiejskiego.
f. Poprawa infrastruktury wiejskiej:
budowa sieci wodoci gowo - kanalizacyjnych oraz rozbudowa ju istniej cych,
modernizacja i budowa stacji uzdatniania wody,
wspieranie operacji dotycz cych systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów
komunalnych,
wytwarzanie i dystrybucja energii ze róde odnawialnych.
g. Budowa i modernizacja przepompowni melioracyjnych i urz dze

melioracji wodnych

podstawowych.
Cel operacyjny 6: Wsparcie budowy oraz modernizacji systemów i infrastruktury
zapobiegania zagro eniom
W obliczu sta ego nara enia województwa lubuskiego na szereg negatywnych skutków
wynikaj cych m.in. z uwarunkowa
podejmowane

b

dzia ania

pogodowych (np. d ugotrwa e opady lub susze)
d

ce

do

zwi kszania

bezpiecze stwa

przeciwpowodziowego, przeciwpo arowego oraz minimalizacji skutków suszy. Podejmowane
projekty i programy maj ce na celu przeciwdzia anie kl skom

ywio owym oraz

m.in. ograniczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i u yteczno ci publicznej na terenach
zalewowych.
o

Kierunki interwencji:

a. Usprawnienie zarz dzania rodowiskiem w zakresie retencjonowania wód i zapewnienia
bezpiecze stwa przeciwpowodziowego:
budowa i modernizacja wa ów przeciwpowodziowych,
pog bianie dna rzek,
wspó praca jednostek samorz du terytorialnego z kraju i zagranicy (Niemcy) na rzecz
realizacji programu ochrony przeciwpowodziowej,
polepszenie

warunków

monitorowania

zabezpieczenia

przeciwpowodziowego,

m.in. poprzez wprowadzanie systemów i programów elektronicznych,
uzupe nianie i utrzymywanie w ci

ej gotowo ci magazynów przeciwpowodziowych.

d. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro

naturalnych oraz przeciwdzia anie

powa nym awariom poprzez budow lub remonty infrastruktury technicznej.
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dostosowawczych do zmian klimatycznych oraz zapobiegania

i zarz dzania ryzykiem.
f. Zwi kszenie bezpiecze stwa i ci

ci dostaw energii elektrycznej i innych mediów

energetycznych.
g.

Rozbudowa

i

modernizacja

infrastruktury

s

b

ratowniczych

i

porz dkowych

oraz systemu ratowniczo–ga niczego.
h. Doskonalenie dzia alno ci i wspó pracy policji, stra y po arnej i innych s

b

oraz instytucji, odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecze stwa i porz dku publicznego.
i. Identyfikacja i podejmowanie dzia

ochronnych przeciw przest pstwom pope nianym

w cyberprzestrzeni.
PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012-2015,

Z PERSPEKTYW DO 2019 ROKU (PROJEKT)

Celem

nadrz dnym

polityki

w Programie Ochrony

ekologicznej

województwa

lubuskiego,

wskazanym

rodowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015,

z perspektyw do 2019 roku jest:
„Zrównowa ony rozwój Województwa Lubuskiego uwzgl dniaj cy popraw i w

ciwe

wykorzystanie rodowiska naturalnego”
Realizacji ww. celu sprzyja b

nast puj ce cele d ugo i krótkoterminowe w nast puj cych

obszarach:
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego:
o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Kontynuacja dzia

zwi zanych z popraw jako ci

powietrza,
o

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Wdra anie i realizacja za
Spe nienie

wymaga

programów s
prawnych

w

cych ochronie powietrza,

zakresie

jako ci

powietrza

poprzez

ograniczenie emisji ze róde powierzchniowych, liniowych i punktowych,
Gospodarka wodna:
o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przeciwpowodziowa;

o

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
Dobra jako ci wód u ytkowych i racjonalizacja ich wykorzystywania,
Zwi kszenie retencji w zlewniach i ochrona przed skutkami powodzi,
Przywrócenie i ochrona ci

ci ekologicznej rzek;

Gospodarka odpadami:
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Cel d ugoterminowy do roku 2019: Stworzenie systemu gospodarki odpadami,
zgodnego z zasad zrównowa onego rozwoju oraz hierarchi sposobów post powania
z odpadami;

o

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilo ci wytwarzanych

odpadów

od wzrostu gospodarczego kraju wyra onego w PKB,
Zwi kszenie udzia u odzysku, w szczególno ci recyklingu w odniesieniu do szk a,
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak równie odzysku energii
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony rodowiska,
Zmniejszenie ilo ci odpadów kierowanych na sk adowiska odpadów,
Wyeliminowanie praktyki nielegalnego sk adowania odpadów;
Ochrona przyrody i krajobrazu:
o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Ochrona, odtwarzanie i zrównowa one u ytkowanie
ró norodno ci biologicznej i georó norodno ci;

o

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Ochrona ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej poprzez zachowanie
lub odtworzenie w

ciwego stanu ekosystemów i siedlisk oraz populacji

gatunków zagro onych,
Ochrona i odtwarzanie ró norodno ci biologicznej systemów le nych
Zmiana struktury gatunkowej i wiekowej lasów, odnowienie uszkodzonych
ekosystemów le nych
Edukacja

le na

spo ecze stwa,

dostosowanie

lasów

do

pe nienia

zró nicowanych funkcji przyrodniczych i spo ecznych,
Identyfikacja zagro

lasów i zapobiegania ich skutkom,

Ochrona przed ha asem:
o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Zmniejszenie uci
jego nat

o

liwo ci ha asu poprzez obni enie

enia do poziomu obowi zuj cych standardów;

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Monitoring ha asu i ocena stopnia nara enia mieszka ców województwa
na ponadnormatywny ha as,
Ograniczenie uci

liwo ci akustycznej dla mieszka ców,

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi:
o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Ochrona przed negatywnym oddzia ywaniem pól
elektromagnetycznych;

o

Cele

krótkoterminowe

do

roku

2015:

Utrzymanie poziomów

promieniowania

elektromagnetycznego poni ej warto ci dopuszczalnych;
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Odnawialne ród a energii:
o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Ograniczenie zu ycia energii oraz zwi kszenie
wykorzystania odnawialnych róde energii;

o

Cele krótkoterminowe do roku 2015: Zwi kszenie wykorzystania niekonwencjonalnych
róde energii;
Degradacja powierzchni ziemi i gleb:

o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym
oddzia ywaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych;

o

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodne z zasadami zrównowa onego
rozwoju,
Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych,
Ochrona gleb przed negatywnym oddzia ywaniem rolnictwa i innych rodzajów
dzia alno ci gospodarczej,
Edukacja ekologiczna:

o

Cel d ugoterminowy do roku 2019: Propagowanie w

ciwych zachowa

i postaw

dotycz cych rodowiska naturalnego;
o

Cele krótkoterminowe do roku 2015:
Promowanie w

ciwych zachowa

w zakresie zu ycia i zanieczyszcze wody,

gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody,
Rozwijanie dzia

z edukacji ekologicznej na obszarach cennych przyrodniczo.

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012-2017
Z PERSPEKTYW DO 2020 ROKU

Naczeln zasad przyj

w Planie jest zasada zrównowa onego rozwoju, która umo liwia

zharmonizowany rozwój gospodarczy i spo eczny, zgodny z przyj tym Prawem ochrony
rodowiska. W zwi zku z tym, nadrz dnym celem Planu jest:
„Stworzenie systemu gospodarki odpadami opartego na hierarchii sposobów post powania
z odpadami komunalnymi.”
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami przyjmuje si nast puj ce g ówne cele
w zakresie gospodarki odpadami:
Cel 1.

Minimalizacja

ilo ci

wytwarzanych

odpadów przy

wzro cie

gospodarczym

województwa;
Cel 2. Zwi kszenie udzia u recyklingu w odniesieniu do szk a, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury, jak równie

odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami

ochrony rodowiska.

W ESTMOR CONSULTING

52

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

DO ROKU 2020”

Cel 3. Zmniejszenie ilo ci odpadów kierowanych na sk adowisko odpadów.
Cel 4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego sk adowania odpadów.
Realizacja ww. celów ma na celu stworzenie takiego systemu gospodarki odpadami, który
dzie sprzyja propagowaniu polityki zrównowa onego rozwoju przy jednoczesnej ochronie
rodowiska.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, który zosta przyj ty
uchwa

Nr XXXVII/272/2002 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 2 pa dziernika 2002

roku, jest dokumentem wyznaczaj cym cele i kierunki rozwoju regionu w uk adzie
przestrzennym. Jego istot

jest neutralizowanie istniej cych i potencjalnych kolizji

w zagospodarowaniu przestrzennym, którym cz sto towarzysz konflikty spo eczne, g ównie
w relacjach: cz owiek - gospodarka - rodowisko.
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wyra a polityk
przestrzenn

samorz du województwa, której wyzwaniem jest idea zrównowa onego

rozwoju.
Generalny cel Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego mo na
sformu owa nast puj co:
„Wypracowanie

strategicznej

koncepcji

struktury

przestrzennej

regionu

lubuskiego,

z nawi zaniem do zewn trznego otoczenia regionu oraz zapewnienie spójnych warunków
przestrzennych

w

horyzoncie

2020/2025,

które

stworz

szans

generowania

zrównowa onego rozwoju spo eczno – gospodarczego i pozwol na harmonijn adaptacj
w przestrzeni regionu celów wspó zale nej z koncepcj

„Strategii Rozwoju Województwa

Lubuskiego”.
Cel ten b dzie realizowany m.in. przez nast puj ce cele g ówne i operacyjne w zakresie
ochrony rodowiska:
Cel g ówny: 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i spo ecznej spójno ci regionu.
o Cel operacyjny: Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej
i spo ecznej;
Cel

g ówny:

4.

Efektywne

wykorzystanie

zasobów

rodowiska

naturalnego

i kulturowego.
o Cele operacyjne:
Rozwijanie wiadomo ci proekologicznej;
Wykorzystanie walorów

rodowiska i dziedzictwa kulturowego dla rozwoju

turystyki.
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wynikaj ce

z

Polityki

Ekologicznej

Powiatu

Kro nie skiego
PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU KRO NIE SKIEGO
Program Ochrony

rodowiska dla Powiatu Kro nie skiego pochodzi z 2003 r. i swoim

zakresem obejmuje dzia ania w perspektywie czasowej do 2011 r. Brak aktualizacji tego
Programu.

STRATEGIA

ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU

POWIATU KRO

NIE SKIEGO

(AKTUALIZACJA

Z HORYZONTEM CZASOWYM DO 2015 ROKU)

Misj Powiatu Kro nie skiego jest: kreowanie wielofunkcyjnej, proekologicznej gospodarki,
zapewniaj cej wzrost dochodów oraz popraw

warunków

ycia ludno ci zamieszkuj cej

powiat, z jednoczesnym zachowaniem bogactwa kulturowo-religijnego obszaru powiatu
oraz bioró norodno ci i bogactwa przyrodniczego doliny Odry.
Obrazem docelowym powiatu (wizj ) jest osi gni cie m.in. nast puj cych celów:
rolnictwo prowadzone b dzie w oparciu o zintegrowane i ekologiczne formy
gospodarowania;
Dolina Odry i jej obrze a zostan zagospodarowane jako zwarty kompleks turystyczny,
zapewniaj cy wzrost atrakcyjno ci i wyd

enie czasu pobytu turystów na ziemi

kro nie skiej;
infrastruktura techniczna i spo eczna wraz z us ugami publicznymi spe nia

b

europejskie standardy jako ci i dost pno ci;
infrastruktura komunalna (wodoci gi, kanalizacja, oczyszczalnie

cieków, urz dzenia

do odzysku i recyklingu odpadów, sie gazownicza i cie ki rowerowe) zapewni popraw
warunków ycia mieszka com, atrakcyjno

lokalizacyjn dla inwestorów oraz popraw

stanu rodowiska na terenie powiatu kro nie skiego;
inwestycje proekologiczne w gospodarce powiatu oraz proekologiczna edukacja
kszta towa

b

wiadomo

ochrony bioró norodno ci i krajobrazu, szczególnie

w dolinie Odry;
proekologiczne przemiany zapewni czyste rodowisko i ograniczenie jego zagro
Realizacji wizji s

b

.

nast puj ce cele strategiczne i operacyjne w obszarze ekologii

o ochrony rodowiska:
cel strategiczny 3: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej s

cej

wzmacnianiu konkurencyjno ci powiatu;
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rodowiska oraz warunków higieniczno-sanitarnych

na terenie powiatu, w którego przewidziano realizacj nast puj cych dzia

:

o

Prowadzenie dzia

edukacyjnych w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,

o

Budowa i modernizacja sieci wodoci gowych.

o

Wspieranie inwestycji proekologicznych, w tym w szczególno ci opartych
na bezodpadowych technologiach.

o

Likwidowanie niekontrolowanych zrzutów cieków.

o

Budowa zbiorników retencyjnych.

o

Stworzenie nowoczesnego systemu informacji o stanie rodowiska.

o

Wspieranie inicjatyw proekologicznych.

o

Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych;

cel strategiczny 4: Rozwój przedsi biorczo ci oraz reorientacja przedsi biorstw
na nowe technologie i systemy zarz dzania;
Cel operacyjny: Wszechstronny rozwój obszarów wiejskich,
o

dzia anie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej wsi w tym
melioracje, drogi, wodoci gi, kanalizacja.

cel strategiczny 5: Efektywne prorozwojowe wykorzystanie zasobów

rodowiska

przyrodniczego;
cel operacyjny: Skuteczne zarz dzanie ochron
o

rodowiska,

dzia anie: Eliminacja ognisk zanieczyszcze wód Odry, Nysy

yckiej, Bobru,

Lubszy i Pliszki.
o

5.2.

dzia anie: Odnawianie drzewostanów.

Uwarunkowania wewn trzne realizacji Programu ochrony
rodowiska dla Gminy Bobrowice

Podstawowe uwarunkowania wewn trzne dla Gminy Bobrowice w zakresie ochrony
rodowiska, wynikaj z nast puj cych gminnych dokumentów o charakterze strategicznym
i planistycznym:

STUDIUM UWARUNKOWA

I

KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

GMINY

BOBROWICE Z ELEMENTAMI STRATEGII ROZWOJU
Przedmiotem „Studium …” jest okre lenie polityki przestrzennej gminy, tj. mi dzy innymi
wskazanie tych obszarów gminy, które s

najodpowiedniejsze do pe nienia funkcji

ustalonych w strategii rozwoju.
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Cele g ówne rozwoju spo eczno – gospodarczego gminy to osi gni cie wzrostu
gospodarczego gminy oraz zapewnienie spo eczno ci lokalnej odpowiednio wysokiego
poziomu ycia i szans na przysz

. Realizacja wszechstronnego rozwoju b dzie wymaga a

rozwi zywania problemów ze sfery ekonomicznej, spo ecznej, przyrodniczej i kulturowej.
Cele przyrodnicze wymagaj koncentracji na nast puj cych problemach:
zachowanie istniej cych warto ci rodowiska naturalnego, b

cych podstaw rozwoju

funkcji turystyczno – rekreacyjnej,
zachowanie gleb wysokich klas bonitacyjnych dla potrzeb intensywnej gospodarki rolnej,
prowadzenie racjonalnej gospodarki le nej i rozwijanie wielofunkcyjnej roli lasów,
kszta towanie atrakcyjnego i estetycznego wizerunku gminy.
Efektem osi gania tych celów b dzie zrównowa ony, proekologiczny rozwój gminy,
polegaj cy na racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrody, w tym: glebami, lasami,
wodami powierzchniowymi i wg bnymi oraz ograniczaniu lokalnych emisji zanieczyszcze
powietrza, ochronie krajobrazu historycznego, a tak e kszta towaniu zabudowy w nawi zaniu
do tradycji.
W zwi zku z tym, kierunkami rozwoju Gminy Bobrowice zmierzaj cymi m.in. do poprawy
stanu rodowiska przyrodniczego s :
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej:
o

zaopatrzenie w wod – rozbudowa sieci wodoci gowej, SUW, uj cia wody podziemnej;

o

odprowadzanie i oczyszczanie

cieków – budowa kanalizacji sanitarnej, budowa

oczyszczalni cieków, budowa przydomowych oczyszczalni cieków;
o

usuwanie odpadów - zaleca si

prowadzi

gospodark

odpadami tak, aby d

do minimalizacji ich powstawania. Dla ograniczenia ilo ci sk adowanych odpadów
przewiduje si : wdra anie selektywnego gromadzenia odpadów (np. szk o, papier,
plastik), odzysk mo liwie licznych sk adników z nagromadzonych i wywiezionych
odpadów (recykling), kompostowanie odpadów z jednoczesnym sk adowaniem cz

ci

nie nadaj cych si do kompostowania;
o

zaopatrzenie w gaz – planowana gazyfikacja Gminy;

o

ciep ownictwo - w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami nale y
promowa

proekologiczne systemy grzewcze. Przyjmuje si

jednak,

e warunkiem

radykalnych zmian w tej dziedzinie b dzie gazyfikacja obszaru gminy;
ochrona rodowiska przyrodniczego:
o obj cie ochron

powierzchniow

w formie u ytków ekologicznych, rezerwatu

przyrody lub inn forma ochrony terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy,
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rodowiska wymagaj ce szczególnej ochrony obejmuj : ochron

powierzchniowych i wg bnych oraz ochron
wymaga: pe nego rozwi zania gospodarki
ochrony po redniej uj

wód

powietrza. Realizacja tych potrzeb

ciekowej w gminie, ustanowienia stref

wody dla celów komunalnych oraz podj cia dzia

zmierzaj cych do gazyfikacji obszaru gminy.

PROGRAM

USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJ CYCH AZBEST NA TERENIE

GMINY

BOBROWICE NA LATA 2011 - 2032
Celem programu jest:
a) spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz usuni cie stosowanych od
wielu lat wyrobów zawieraj cych azbest,
b) wyeliminowanie szkodliwego wp ywu i niebezpiecznych dla zdrowia skutków dzia ania
azbestu,
c) spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddzia ywania azbestu na

rodowisko

i doprowadzenie, w okre lonym horyzoncie czasowym, do spe nienia wymogów
ochrony rodowiska,
d) stworzenie odpowiednich warunków do wdro enia przepisów prawnych oraz norm
post powania z wyrobami zawieraj cymi azbest,
e) pomoc mieszka com gminy w realizacji kosztownej wymiany p yt cementowo –
azbestowych w sposób zgodny z przepisami prawa.

6. Za

enia ochrony rodowiska dla Gminy Bobrowice do

2020 roku
6.1.

Nadrz dny cel programu ochrony

rodowiska dla Gminy

Bobrowice
Osi gniecie trwa ego i zrównowa onego rozwoju Gminy Bobrowice poprzez
popraw stanu i w

6.2.

ciwe wykorzystanie rodowiska naturalnego

Priorytety ekologiczne

Priorytety ekologiczne dla Gminy Bobrowice sprecyzowano na podstawie diagnozy stanu
oraz zagro

rodowiska, a tak e za

polityki ekologicznej Polski, województwa

lubuskiego oraz powiatu kro nie skiego.
PRIORYTETY EKOLOGICZNE DLA GMINY BOBROWICE:
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OPTYMALIZACJA GOSPODARKI WODNO- CIEKOWEJ;
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO;
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI;
OCHRONA PRZED HA ASEM I PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM;
OCHRONA RÓ NORODNO CI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU;
EDUKACJA EKOLOGICZNA;
ROZWÓJ ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.
Oprócz konieczno ci zapewnienia spójno ci z dokumentami strategicznymi, wyznaczaj c
priorytety ekologiczne, a nast pnie cele i zadania w zakresie polityki ekologicznej Gminy,
kierowano si tak e nast puj cymi zasadami:
„eliminacji najwi kszych problemów”;
zapobiegania spodziewanym problemom;
oszcz dnego korzystania z zasobów naturalnych;
„zanieczyszczaj cy p aci”;
odpowiedzialno ci za prowadzone dzia ania;
skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej.

7. Poprawa

jako ci

rodowiska

i

bezpiecze stwa

ekologicznego
7.1.Jako

wód i stosunki wodne

7.1.1.Stan aktualny
WODY POWIERZCHNIOWE
A. Rzeki
ówn

osi

hydrograficzn

na terenie Gminy Bobrowice jest rzeka Bóbr oraz kana

derywacyjny ze Zbiornika Krzywanieckiego do Zbiornika Dychowskiego, d ugo ci 22,6 km.
Rzeka Bóbr bierze swój pocz tek w Sudetach i posiada charakter rzeki górskiej. Tym samym
charakteryzuje si

du

nieregularno ci przep ywów, gdy przep ywy maksymalne mog

by 40 razy wi ksze ni przep ywy rednie (43,2 m3/s dla okresu 1966-1970), a przep ywy
niskie 5 razy mniejsze. Wahania przep ywów regulowane s

za pomoc

istniej cych

w górnych partiach dorzecza zbiorników retencyjnych, które przechwytuj wielkie przep ywy
„sp aszczaj c” fale powodziowe oraz wyrównuj c przep ywy ni ówkowe. W cyklu rocznym
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obserwuje si przep ywy maksymalne w marcu i kwietniu zwi zane z topnieniem niegów
oraz bardziej krótkotrwa e, ale niekiedy gwa towne na prze omie czerwca i lipca.
Ze

wzgl du

na

utrzymuj cy

si

bakteriologicznego oraz podwy szon

niezadowalaj cy

zawarto

poziom

zanieczyszcze

zanieczyszczenia

organicznych podatnych

na biodegradacj (BZT5) rzek Bóbr przy uj ciu do rzeki Odry sklasyfikowano do III klasy
czysto ci – wody zadowalaj cej jako ci. Wg wyników oceny podstawowych wska ników
eutrofizacji wód rzeki Bóbr, proces eutrofizacji nie wyst puje.
B. Jeziora
Na wody stoj ce na terenie Gminy Bobrowice sk adaj si nast puj ce jeziora:
1) Jezioro Ja sko (J. Stru ka) – po
miejscowo ci Stru ka, w pó nocnej cz

one jest przy trasie Lubsko-Bobrowicew w pobli u
ci Obni enia Górzy skiego, 3 km na po udniowy-

wschód od Jeziora We mickiego. Jego powierzchnia znajduje si na wysoko ci 70,2 m
n.p.m. i wynosi 153,3 ha. Maksymalna g boko
ugo

tego akwenu osi ga 2,4 m, natomiast

linii brzegowej nie przekracza 4,5 km. Przez jezioro Ja sko przep ywa Górzynka,

niewielki, skanalizowany dop yw Lubszy. Jest ono otoczone obszarem akumulacji
biogenicznej. W jego s siedztwie, po po udniowej stronie, wyst puj wydmy. Pomi dzy
analizowanymi jeziorami na otaczaj cej powierzchni fluwioglacjalnej znajduje si
wzgórze o charakterze morenowym oraz dwa pagórki kemowe. Pod wzgl dem
wska ników fizyko chemicznych charakteryzuje si

wod

niskiej jako ci (III klasa

czysto ci). Jezioro ma bardzo niekorzystne warunki naturalne i jest podatne na wp ywy
zanieczyszcze

zewn trznych, wykazuj c bardzo zaawansowany naturalny proces

eutrofizacji. Pod wzgl dem bakteriologicznym wody jeziora kwalifikuj
jako ci (II klasa czysto ci). Wp yw na jako

wód maj

si

do redniej

g ównie zanieczyszczenia

obszarowe wyst puj ce w zlewni jeziora. Uzyskanie poprawy jako ci wody wymaga
kompleksowych dzia

na terenie zlewni jeziora, w tym podwy szenie poziomu lustra

wody w jeziorze. Jezioro znajduje si

w stadium zanikowym. Trwa e obni enie lustra

wody (o oko o 1 m) przyczyni o si do przyspieszenia jego zarastania.
2) Jezioro B eszno (Bronkowskie) po

one jest na wysoko ci 60,4 m n.p.m. w dorzeczu

Jeziornicy – omianki. Aktualna powierzchnia jeziora to 52,1 ha, powierzchnia wyspy 0,1 ha, obj to

- 1 370,7 tys m3, rednia g boko

- 6,0 m, max d ugo

- 1 000 m, max szeroko

- 2,7 m, g boko

maksymalna

- 800 m, linia brzegowa ogó em

- 4 275 m, linia brzegowa wyspy - 220 m. Jezioro B eszno jest jeziorem pochodzenia
polodowcowego, zasilane wodami podziemnymi oraz wodami powierzchniowymi
sp ywaj cymi rowami melioracyjnymi z przyleg ych
jest cz

k. Zlewnia o powierzchni 2,5 km2

ciowo zaro ni ta suchym borem sosnowym, a cz
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ciowo poro ni te s

o szeroko ci 5-15 m. W pó nocnej cz

pasem ro linno ci nawodnej

ci znajduje si

pó wysep poro ni ty olchami

oraz ro linno ci bagienn . Otacza go szeroki pas oczeretów. W pobli u po udniowego
brzegu znajduje si

ma a wyspa. Dno zbiornika ma pod

e piaszczysto-muliste

lub muliste poro ni te ro linno ci . Jezioro B eszno jest zbiornikiem bardzo bogatym
w zwi zki organiczne i biogenne. W jego wodach wyst puje wysokie st

enie

zanieczyszcze

enie

organicznych wyra one wska nikiem BZT5 oraz wysokie st

zwi zków biogennych takich jak fosforany, fosfor ca kowity i azot mineralny.
Przejrzysto

wód jest ma a i wynosi do ok. 1 m. Jako

wód jest niska i kwalifikuje

jezioro do III klasy czysto ci. Czynniki morfometryczne i hydrologiczne jeziora kwalifikuj
je do jezior o wysokiej podatno ci na degradacj
Nawet niewielka ilo
siln

(III kat. podatno ci na degradacj ).

zanieczyszcze przedostaj cych si do wód jeziora powoduje jego

degradacj . Szczególnie niebezpieczny dla stanu czysto ci Jeziora B eszno jest

dop yw prze

nionych wód ze stawów hodowlanych, które to wody s bogate w biogeny

– zwi zki azotu i fosforu.
3) Jeziora Piaszno – Powierzchnia 8211; 25,4 ha g boko
boko

; 1,3 m d ugo

maksymalna ; 820 m szeroko

maksymalna ; 2,5 m rednia
maksymalna ; 350 m linia

brzegowa ogó em ; 1980 m. Brzegi jeziora prawie ca kowicie porasta pas trzcinowisk,
z typowymi gatunkami ro lin: trzcin pospolit , pa
stref

w sko- i szerokolistn . Tworz one

o szeroko ci od 1 do 40 m, szczególnie rozleg a jest ona w cz

ci po udniowo-

wschodniej.
4) Jezioro We mickie - le y w pó nocnej cz

ci Obni enia Tymienickiego, 12 km na pó noc

od Lubska. Zajmuje powierzchni 106 ha, a jego lustro wody znajduje si na rz dnej
67,6 m n.p.m. Maksymalna g boko

tego jeziora wynosi 1,9 m. Jezioro We mickie

równiny akumulacji biogenicznej o powierzchni ok. 2 km2.

wype nia najni sz

parti

W po udniowej cz

ci tego jeziora le y niewielka wyspa o pow. 3,4 ha oraz sztuczny

zbiornik wodny elektrowni dychowskiej.
W zasadzie wszystkie jeziora na terenie gminy ulegaj

silnemu zarastaniu poprzez

wkraczanie ro linno ci brzegowej i procesy torfotwórcze.

STAN WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Ogólnie zanieczyszczenie wód powierzchniowych jest wynikiem oddzia ywania ró nych
czynników antropogenicznych takich jak: urbanizacja, rolnictwo, uprzemys owienie.
Na podstawie raportu WIO w Zielonej Górze najwi kszy wp yw na stan czysto ci g ównych
wód powierzchniowych Ziemi Lubuskiej wywieraj

ród a zanieczyszcze

po

one poza

granicami województwa, w górnym biegu rzek przep ywaj cych przez województwo. Na stan
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ci po

one na terenie województwa lubuskiego

przede wszystkim podmioty gospodarcze zlokalizowane nad

poszczególnymi ciekami, a tak e niew

ciwie oczyszczone cieki z miast i wsi, które oprócz

cieków komunalnych zawieraj w sobie zanieczyszczone wody opadowe i roztopowe.
Do g ównych przyczyn zagro enia zasobów i jako ci wód na terenie Gminy Bobrowice
nale y zaliczy :
znikomy stopie skanalizowania gminy;
emisj

cieków komunalnych;

odprowadzanie cieków nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych;
niekontrolowane odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej;
odprowadzanie cieków komunalnych do kanalizacji deszczowej;
niew

ciwy sposób post powania z wodami opadowymi i roztopowymi;

sp yw powierzchniowy biogenów z pól i niew
Istotnym

ród em presji na

ciwe sk adowanie nawozów naturalnych.

rodowisko wodne jest niedostateczna sanitacja obszarów

wiejskich. Rozproszenie zabudowy mieszkaniowej na obszarach wiejskich Gminy sprawia,
e budowa kanalizacji sanitarnej jest tam ekonomicznie nieuzasadniona. Z tego wzgl du
z kanalizacji sanitarnej korzystaj

obecnie nieliczni mieszka cy Gminy, a mieszka cy nie

posiadaj cy dost pu do kanalizacji korzystaj z przydomowych oczyszczalni lub zbiorników
bezodp ywowych, opró nianych przez wyspecjalizowane firmy.
Jednym z g ównych problemów wyst puj cych na terenie Gminy Bobrowice, w których
bardzo wa
obci

funkcj

stanowi rolnictwo, s

sp ywy powierzchniowe zanieczyszcze ,

one g ównie zwi zkami biogennymi (azotem i fosforem) w

rolniczego. Ponadto, du e zagro enie stanowi niew

ciwe przechowywanie i stosowanie

nawozów sztucznych i organicznych, stosowanie chemicznych
oraz niew

nie pochodzenia

rodków ochrony ro lin

ciwe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych.

Melioracje wodne szczegó owe polegaj na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia
zdolno ci produkcyjnej gleby, u atwienia jej uprawy oraz na ochronie u ytków rolnych przed
powodziami. Zagro enie dla zasobów wód stanowi niew
wodnych,

odprowadzanie

nieoczyszczonych

wód

zanieczyszczonych bezpo rednio do odbiorników oraz niew

ciwe u ytkowanie melioracji
opadowych

z

powierzchni

ciwie prowadzona gospodarka

odpadami, jak np. dzikie wysypiska mieci.
Badania monitoringowe rzek
Jako

wód p yn cych badana jest w ramach krajowego i regionalnego podstawowego

monitoringu wód powierzchniowych. Monitoringiem jako ci wód powierzchniowych na terenie
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony

rodowiska w Zielonej

Górze.
Na rzekach na obszarze Gminy znajduj si nast puj ce punkty pomiarowe:
1) na rzece Bóbr (Starorzecze) w miejscowo ci Pr docinek,
2) na rzece Bóbr (uj cie od Odry) w miejscowo ci Stary Raduszec,
3) na rzece Kurka (Górzynka) w miejscowo ci Raszyn,
4) na rzece Golec w miejscowo ci Dobrzy ,
5) na rzece We nica w miejscowo ci enichów.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Monitoringu

rodowiska w Zielonej Górze, w ramach Pa stwowego

rodowiska w Zielonej Górze prowadzi badania rzek na obszarze Gminy

Bobrowice w 2012 r. Dane z tego okresu s obecnie na etapie opracowywania i weryfikacji.
Ostatnie wyniki pomiarów jako ci wód, jak i ocena stanu czysto ci rzek przep ywaj cych
przez teren Gminy pochodz

z lat 2008 - 2011. Poni ej zamieszczono tabele

przedstawiaj ce oceny stanu/potencja u ekologicznego z oraz ocen
spowodowanej

zanieczyszczeniami pochodz cymi

ze

róde

stopnia eutrofizacji

komunalnych

za

lata

2008 – 2010 (ocena w ppk równa jest ocenie w jcw).
Ocena stanu czysto ci rz. Bóbr oraz ocena stopnia eutrofizacji zosta y wykonane zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra

rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu

klasyfikacji stanu jednolitych cz
natomiast

ocena

cieków:

z rozporz dzeniem Ministra
klasyfikacji jednolitych cz

ci wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008),

Kurka,

We nica

i

Golec

zosta y

wykonane

zgodnie

rodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu

ci wód powierzchniowych oraz

rodowiskowych norm jako ci

dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 1545).
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Tabela 14. Ocena stanu/potencja u ekologicznego, stanu chemicznego oraz ogólnego stanu
wód rzeki Bóbr w 2009 r.

ród o: WIO w Zielonej Górze
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Tabela 15. Ocena stanu/potencja u ekologicznego, stanu chemicznego oraz ogólnego stanu
wód cieków: Kurka, Golec, We nica

ród o: WIO w Zielonej Górze
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Tabela 16. Ocena stopnia eutrofizacji spowodowanej zanieczyszczeniami pochodz cymi
ze róde komunalnych na lata 2008-2010

ród o: WIO w Zielonej Górze

Badania monitoringowe jezior
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Monitoringu

rodowiska w Zielonej Górze, w ramach Pa stwowego

rodowiska prowadzi badania jezior na obszarze Gminy Bobrowice w 2010 r.

w tabeli 15 zamieszczono wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego oraz ogólnego dwóch
z jezior B eszno (Bronków) oraz Ja sko (Janiszowice), z uwzgl dnieniem wyników bada
elementów fizykochemicznych oraz biologicznych. Ocena wykonana zosta a zgodnie
z rozporz dzeniem Ministra
klasyfikacji stanu jednolitych cz

rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu
ci wód powierzchniowych.
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Tabela 17. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i ogólnego jezior badanych w roku 2010
na obszarze Gminy Bobrowice

ród o: WIO w Zielonej Górze

Tabela 18. Wyniki ogólnej oceny eutrofizacji jezior województwa lubuskiego badanych
w latach 2008 – 2010.

ród o: WIO w Zielonej Górze

Pomimo odnotowanej w ostatnich latach systematycznej poprawie jako ci wód p yn cych
na terenie Gminy Bobrowice, ich stan nadal jest niewystarczaj cy dla zapewnienia
odpowiedniej jako ci u ytkowej wód (zaopatrzenie ludno ci w wod

do picia, cele

rekreacyjne, hodowla ryb). Przyczyn takiego stanu s nie tylko zanieczyszczenia punktowe,
ale równie zanieczyszczenia przestrzenne, tj. sp ywy powierzchniowe z pól pochodzenia
rolniczego (z mineralnego nawo enia gleb i stosowania pestycydów) oraz zanieczyszczone
opady atmosferyczne. Znacz cy udzia na jako

wód na terenie Gminy maj

równie

zanieczyszczenia liniowe, które powstaj w wyniku eksploatacji pojazdów samochodowych.
W ostatnim okresie na terenie Gminy obserwuje si zmniejszanie adunków zanieczyszcze
odprowadzanych ze róde punktowych. Nadal jednak g ównym ród em zanieczyszczenia
wód s

cieki komunalne. Jednak e obserwuje si

systematyczne zmniejszanie zu ycia

wody i w konsekwencji spadek ilo ci odprowadzanych cieków.
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WODY PODZIEMNE
Na terenie Gminy Bobrowice wody podziemne ujmowane s

g ównie z utworów

czwartorz dowych. Uj cia wody z obszaru wysoczyzny charakteryzuj si korzystniejszymi
parametrami chemiczno – bakteriologicznymi od uj
Ca a zachodnia cz

z doliny Bobry.

Gminy do linii Dychów–Bobrowice–Dachów znajduje si w zasi gu

ównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 149 o nazwie „Sandr Krosno-Gubin”
posiadaj cego status najwy szej ochrony – ONO. Warstwa wodono na tego zbiornika
wyst puje w utworach sandrowych. Generalnie zwierciad o wód gruntowych w obr bie tego
typu zbiornika wyst puje na g boko ci 1,0 do 20,0 m p.p.t. i zazwyczaj nie jest izolowane od
powierzchni utworami s abo przepuszczalnymi. Zasilanie zbiornika odbywa si
bezpo redni infiltracj wód opadowych w warstw wodono
nr 149 ( cznie z cz

przez

. Ca a powierzchnia zbiornika

ci gubi sk i kro nie sk ) posiada powierzchni 340 km2, a jego

zasoby dyspozycyjne wynosz 47 tys m3/dob .
ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)
Rysunek 5. GZWP na terenie Gminy Bobrowice

ród o: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Na terenie Gminy Bobrowice podmiot prowadz cy monitoring lokalny wód podziemnych
i przesy aj cy wyniki do WIO w Zielonej Górze to:
Zespó Elektrowni Wodnych DYCHOW S.A., Dychów 6a,
Stacja Paliw Zespo u Elektrowni Wodnych Dychów S.A.. w Dychowie.
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Tabela 19. Charakterystyka GZWP na terenie Gminy Bobrowice
Kod
GZWP
149

Nazwa GZWP

Sandr Krosno-Gubin

Stratygrafia

Szacunkowe zasoby
(tys. m3/d)

rednia
boko uj
[m]

czwartorz d

187

25
ród o: www.gios.gov.pl

Badania monitoringowe wód podziemnych
W celu ochrony zasobów wodnych wód podziemnych konieczne jest zapobieganie
przedostawaniu si zanieczyszcze do ziemi z innych róde .
Celem monitoringu jako ci wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie
chemicznym wód,

ledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagro

, na potrzeby

zarz dzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczno ci podejmowanych dzia
ochronnych zwi zanych z osi gni ciem dobrego stanu ekologicznego, okre lonego przez
Ramow Dyrektyw Wodn (RDW).
Oceny stanu chemicznego w jednolitych cz

ciach wód (JCWPd) i w poszczególnych

punktach badawczych dokonano w oparciu o rozporz dzenie M

z 2008 r. w sprawie

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896), które wyró nia
pi

klas jako ci wód:
klasa I – wody bardzo dobrej jako ci,
klasa II – wody dobrej jako ci,
klasa III – wody zadowalaj cej jako ci,
klasa IV – wody niezadowalaj cej jako ci,
klasa V – wody z ej jako ci

oraz dwa stany chemiczne wód:
stan dobry (klasy I, II i III),
stan s aby (klasy IV i V)
Zasada zaliczania wód do odpowiedniej klasy polega na dopuszczeniu przekroczenia
warto ci granicznych elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez
naturalne procesy, pod warunkiem,

e mieszcz

si

one w granicach przyj tych dla

bezpo rednio ni szej klasy jako ci. Jako niedopuszczalne przyj to przekroczenie warto ci
granicznych oznaczonych w rozporz dzeniu indeksem „H” wska ników nieorganicznych:
antymonu, arsenu, azotanów, azotynów, boru, chromu, cyjanków, fluorków, glinu, kadmu,
niklu, o owiu, rt ci, selenu i srebra oraz wska ników organicznych: adsorbowanych zwi zków
chloroorganicznych (AOX), benzo(a)pirenu, benzenu, lotnych w glowodorów aromatycznych

W ESTMOR CONSULTING

69

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

(BTX),

substancji

ropopochodnych,

DO ROKU 2020”

pestycydów,

tetrachloroetenu,

trichloroetenu

i wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych (WWA).
Na terenie województwa lubuskiego wyznaczono kilkana cie jednolitych cz

ci wód

podziemnych (JCWPd), w tym na terenie Gminy Bobrowice 1 JCWPd: nr 69 (kod: 6310_069)
– znajduje si w regionie rodkowej Odry, powierzchnia 3696 km2. W obr bie tej jednostki
wyst puje 6 GZWP (nr.: 149, 315, 316, 317, 318, 319).
Rysunek 6. Lokalizacja JCWPd nr 69

ród o: www.psh.gov.pl

Rysunek 7. Schemat przep ywu wód podziemnych na terenie Gminy Bobrowice

ród o: www.psh.gov.pl
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Tabela 20. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrologiczna JCWPd nr 69
Nr
JCWPd

69

Pow.

Litologia

Typ
geochem.
utworów
skalnych

Rodzaj
utworów
buduj cych
warstw
wodono

Piaski,
utwory
krystaliczne

s

Porowe
szczelinowe

2

[km ]

3696

redniw
spó czynnik
filtracji
[m/s]
-4

-5

10 – 10

rednia
mi szo
utworów
wodono nych

Liczba
poziomów
wodono nych

Charakterystyka
nak adu warstwy
wodono nej

10 - 20

0-3

W równowadze utwory
przepuszczalne i s abo
przepuszczalne

ród o: www.psh.gov.pl

Pa stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie prowadzi w latach 1997 – 98 w ramach
Pa stwowego Monitoringu rodowiska monitoring jako ci wód podziemnych. W ramach sieci
monitoringu krajowego na terenie Gminy Bobrowice w miejscowo ci We mice, zlokalizowany
jest punkt pomiarowo - kontrolny (ppk) nr 80014. Z przeprowadzonych pomiarów wynika, e
jako

wód utrzymuje si

w klasie 1b, tzn. wysokiej (We mice – woda gruntowa, poziom

stropu 18 m).
Ogólnie mo na stwierdzi , e jako

wód podziemnych wg bnych charakteryzuje si dobr

jako ci .

7.1.2.Program poprawy dla pola: Jako

Cel strategiczny

wód i stosunki wodne

Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie
wszystkim mieszka com Gminy wody pitnej odpowiedniej
jako ci

Pomimo zauwa alnej poprawy jako ci wód powierzchniowych na terenie Gminy Bobrowice,
ich stan jest wci
eksploatacj
(powód ,

niezadowalaj cy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami i nadmiern

oraz zabezpieczenie
susza),

wymagaj

rodowiska przed zagro eniami zwi zanymi z wod
realizacji

szeregu

przedsi wzi

inwestycyjnych

i pozainwestycyjnych.
Cele krótkookresowe do roku 2016:
Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych

cieków komunalnych do gruntu, wód

powierzchniowych i podziemnych,
Racjonalna gospodarka wodna,
Zwi kszenie zasi gu oraz modernizacja infrastruktury wodoci gowej i kanalizacyjnej.
Cele d ugookresowe do roku 2020:
Poprawa jako ci wód powierzchniowych,
Ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniami pochodz cymi ze róde
komunalnych, przemys owych i rolniczych,
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Uporz dkowanie gospodarki wodno- ciekowej na terenie gminy poprzez budow
modernizacj

sieci wodoci gowych, kanalizacyjnych, uj

i

wody, stacji uzdatniania

wody,
Docelowe obj cie systemem kanalizacji ca ego obszaru Gminy,
Wspó praca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Budowa sieci wodoci gowej
do miejscowo ci Brzezinka

Brzezinka

2013

520 000

Gmina
Bobrowice

2

Budowa sieci wodoci gowej
do miejscowo ci Pr docinek

Pr docinek

2013

175 000

Gmina
Bobrowice

3

Budowa sieci wodoci gowej i
kanalizacji wraz z przy czami
w miejscowo ci Ko atka

Ko atka

2013

500 000

Gmina
Bobrowice

4

Przebudowa i rozbudowa
SUW oraz biologicznej
oczyszczalni cieków w
Dychowie

Dychów

2013-2016

3 000 000

Gmina
Bobrowice

5

Budowa wodoci gu z
Dychowa do miejscowo ci
Chromów

Dychów Chromów

2014

bd

Gmina
Bobrowice

6

Budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Gmina
Bobrowice

7

Modernizacja sieci
wodoci gowych i
kanalizacyjnych

Gmina
Bobrowice

2013-2020

bd

Gmina
Bobrowice,
Przedsi biorstwo
Komunalne

8

Budowa przydomowych
oczyszczalni cieków na
terenie gminy

Gmina
Bobrowice

2013 2020

bd

Mieszka cy

9

Inwentaryzacja zbiorników
bezodp ywowych na terenie
Gminy

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Gmina
Bobrowice

10

Konserwacja urz dze
melioracyjnych

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Wojewódzki
Zarz d Melioracji
i Urz dze
Wodnych

11

Budowa p yt obornikowych

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Mieszka cy rolnicy
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7.2. Powietrze
7.2.1.Stan aktualny
Powietrze atmosferyczne nale y do najwa niejszych chronionych komponentów rodowiska
przyrodniczego. Obowi zuj ce regulacje prawne odnosz

si

przede wszystkim do jego

jako ci oraz kontroli emisji w postaci pozwole na emisj gazów i py ów. Ze wzgl du na
porozumienia mi dzynarodowe, ochrona powietrza atmosferycznego obejmuje równie
warstw ozonow i klimat.
W polskim prawie rodowiskowym zakres i sposoby ochrony powietrza atmosferycznego s
okre lane g ównie w ustawie Prawo ochrony
zasobów

rodowiska. Przepisy te dotycz

ochrony

rodowiska przyrodniczego, przeciwdzia ania zanieczyszczeniom, wydawania

pozwole , op at i kar administracyjnych za wprowadzanie gazów lub py ów do powietrza.
W efekcie ramy prawne ochrony powietrza atmosferycznego w Polsce wyznaczaj
nast puj ce akty:
A. Z zakresu prawa krajowego:
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowisku i towarzysz ce jej
rozporz dzenia,
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o substancjach zubo aj cych warstw ozonow .
B. Z zakresu prawa wspólnotowego:
1) Dyrektywa 96/62/WE z 1996 roku w sprawie oceny i zarz dzania jako ci otaczaj cego
powietrza wraz z dyrektywami córkami,
2) Dyrektywa 2001/81/WE z 2001 roku w sprawie krajowych poziomów emisji dla
niektórych rodzajów zanieczyszcze powietrza.
3) Dyrektywa 1999/13/WE z 1999 roku w sprawie kontroli emisji lotnych zwi zków
organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych.
4) Dyrektywa 94/63/WE z 1994 roku w sprawie kontroli emisji lotnych zwi zków
organicznych ze sk adowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw,
5) Dyrektywa 2001/80/WE z 2001 roku w sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszcze do powietrza z du ych obiektów energetycznego spalania,
6) Dyrektywa 2003/87/WE z 2003 roku ustanawiaj ca system handlu przydzia ami emisji
gazów cieplarnianych we Wspólnocie,
7) Dyrektywy dotycz ce zawarto ci okre lonych substancji w paliwach,
8) Dyrektywa IPPC (96/61/WE),
9) Rozporz dzenie wspólnotowe 2037/2000 z 2000

roku

w sprawie

substancji

zubo aj cych warstw ozonow .
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C. Z zakresu prawa mi dzynarodowego:
1) Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odleg

ci z 1979 roku,

2) Protokó

do Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza

na dalekie odleg

ci, dotycz cy d ugofalowego finansowania wspólnego programu

monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszcze

powietrza na dalekie odleg

ci

w Europie (EMEP) z 1984 roku,
3) Ramowa

Konwencja

Narodów

Zjednoczonych

w

sprawie

zmian

klimatu

z 1992 roku,
4) Protokó z Kioto z 1997 roku,
5) Konwencja wiede ska o ochronie warstwy ozonowej z 1985 roku,
6) Protokó

montrealski

w

sprawie

substancji

zubo aj cych

warstw

ozonow

z 1987 roku.
Potrzeba prawnej ochrony powietrza jest skutkiem jego zanieczyszczenia, które w ustawie –
Prawo ochrony rodowiska zosta o zdefiniowane jako emisja, która mo e by szkodliwa
dla zdrowia ludzi lub stanu

rodowiska, mo e powodowa

materialnych, mo e pogarsza

walory estetyczne

szkod

w dobrach

rodowiska lub mo e kolidowa

z innymi uzasadnionymi sposobami korzystania ze rodowiska (art. 3 pkt 49 u.p.o. .).
Post puj ca urbanizacja przyczynia si

do wzrostu liczby

róde emisji zanieczyszcze .

Badania jako ci powietrza potwierdzaj , i emisja antropogeniczna jest g ównym ród em
zanieczyszcze powietrza w województwie lubuskim.
Najcz

ciej stosowan klasyfikacj
ród a

punktowe

zwi zane

róde emisji jest nast puj cy podzia :
z

energetycznym

spalaniem

paliw

i

procesami

technologicznymi w zak adach przemys owych;
ród a liniowe zwi zane z komunikacj ;
ród a powierzchniowe niskiej emisji rozproszonej komunalno-bytowej i technologicznej.
W Gminie Bobrowice g ównym ród em emisji zanieczyszcze do powietrza jest tzw. emisja
antropogeniczna,

wynikaj ca

z

dzia alno ci

cz owieka

oraz

emisja

z

podmiotów

gospodarczych i zak adów, emisja niska z gospodarki komunalnej (kot ownie, indywidualne
paleniska domowe i jednostki gospodarcze) oraz emisja komunikacyjna, a tak e emisja
z zak adów przemys owych w s siaduj cych gminach, g ównie z Zak adów P yt Pil niowych
„HARDEX” w Kro nie Odrza skim.
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EMISJA PUNKTOWA
Punktowe ród a maj istotny wp yw na wielko

i zasi g st

zanieczyszcze w powietrzu

atmosferycznym. Emisja punktowa pochodzi g ównie z du ych zak adów przemys owych
emituj cych py y, dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenek w gla oraz metale ci
Zgodnie z

ustaw

kie.

z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarz dzania emisjami gazów

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, poz. 1070, z pó n. zm.) podmioty
gospodarcze zobowi zane s

do sporz dzania rocznych raportów o wielko ciach emisji

gazów cieplarnianych i innych substancji, wprowadzanych do powietrza. Ustawowy
obowi zek raportowania danych o emisji gazów cieplarnianych do powietrza dotyczy
wszystkich korzystaj cych ze rodowiska.
EMISJA LINIOWA
W ostatnich latach istotnie wzros a dost pno

pojazdów, praktycznie dla ka dej grupy

spo ecznej. Wynika to nie tylko z poprawy stopy yciowej w Polsce, ale tak e mo liwo ci
zakupu tanich, u ywanych pojazdów z zagranicy, których stan techniczny niejednokrotnie
pozostawia wiele do yczenia. W zwi zku z tym, praktycznie ka da rodzina posiada ju co
najmniej jeden samochód. Jednocze nie w ostatnich latach spad
podró uj cych jednym samochodem, co wi

wska nik osób

e si nie tylko ze wzrostem kosztów podró y,

ale i wy sz emisj zanieczyszcze ze róde komunikacyjnych. Do zmiany tej niekorzystnej
sytuacji, zw aszcza z punktu widzenia

rodowiska naturalnego, mog

przyczyni

si

wzrastaj ce ceny paliw, które najprawdopodobniej zmusz cz

spo ecze stwa do zmiany

nawyków na bardziej ekonomiczne. Nie bez znaczenia s

te

kampanie spo eczne

o tematyce ekologicznej, zach caj ce do korzystania z komunikacji publicznej.
Na terenie Gminy Bobrowice dost p do komunikacji publicznej mo liwy jest dzi ki
autobusom PKS oraz po czeniom PKP. Rozproszona zabudowa na terenach wiejskich
sprawia,

e korzystanie z samochodu jest nieuniknione. Mimo wszystko, dzia ania

proekologiczne, w tym zakresie, prowadzone na terenie Gminy mog

skupia

si

na propagowaniu ekonomicznego podró owania samochodem (zorganizowanie dojazdów
przy maksymalnym wykorzystaniu liczby miejsc w poje dzie, co zmniejsza koszty podró y
i jednocze nie ogranicza emisj

zanieczyszcze

na skutek mniejszej ilo ci spalonego

paliwa) lub je li to tylko mo liwe, zast pienie go rowerem, co wp ywa nie tylko
na rodowisko, ale i stan zdrowia mieszka ców. Po czenia lokalne PKS na terenie Gminy
równie przyczyniaj si do zmniejszenia zanieczyszcze .
Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego jest zale ny od nat
na poszczególnych trasach komunikacyjnych. Wielko
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zale na jest od ilo ci i rodzaju samochodów oraz rodzaju stosowanego paliwa jak równie od
procesów zwi zanych ze zu yciem opon, hamulców a tak e
Emisj

zwi zan

z ww. procesami zalicza si

wp yw na wielko

cierania nawierzchni dróg.

do tzw. emisji pozaspalinowej. Dodatkowy

emisji py u PM10 ma tzw. emisja wtórna (z unoszenia) py u PM10

z nawierzchni dróg. System komunikacyjny ma istotny wp yw na stan jako ci powietrza
ównie z tytu u transportu drogowego, w tym przede wszystkim ruchu tranzytowego
pojazdów ci

kich.

Najwi kszy wp yw transportu na jako
tras komunikacyjnych o du ym nat

powietrza w Gminie Bobrowice wyst puje w rejonie
eniu ruchu (Po upin – Gubin, Krosno Odrza skie -

Lubsko).
Pomimo i

sie

to jednak ci

dróg na terenie Gminy jest stale modernizowana i przebudowywana,
y wzrost ruchu samochodowego poci ga za sob

degradacj

stanu

technicznego dróg, a co za tym idzie zwi kszenie ha asu komunikacyjnego i wzrost ilo ci
zanieczyszcze w powietrzu.
W celu redukcji emisji zanieczyszcze

ze

róde liniowych warto kontynuowa

dzia ania

polegaj ce na poprawie stanu technicznego dróg ju istniej cych (w tym równie likwidacja
nieutwardzonych poboczy) oraz na budowie obwodnicy Wronek. Dodatkowym istotnym
elementem przyczyniaj cym si

do zmniejszenia emisji wtórnej z dróg, powinno by

utrzymanie ulic w czysto ci, które korzystnie wp ywa na zmniejszenie unosu py u z dróg
równie w okresie bezopadowym.
EMISJA POWIERZCHNIOWA
ród em emisji powierzchniowej, pochodz cej z sektora bytowego, s

lokalne kot ownie

i paleniska domowe. W Gminie Bobrowice produkcja energii cieplnej na potrzeby grzewcze
odbywa si w:
kot owniach z dala czynnych (dawne zespo y budynków mieszkalnych PGR i wspólnot
mieszkaniowych),
kot owniach w asnych ma ych obiektów u yteczno ci publicznej (szko y, przedszkola,
przychodnia, apteka, remizy stra ackie i budynki administracyjne),
kot owniach ma ych obiektów dzia alno ci gospodarczej (g ownie sklepy) i zak adów.
w

indywidualnych

kot owniach

budynków

mieszkalnych

oraz

indywidualnych

paleniskach domowych.
W zwi zku z tym, e na terenie Gminy Bobrowice nie ma dost pu do sieci gazowej maj cej
najmniejszy negatywny wp yw na stan powietrza, to produkcja ciep a odbywa si poprzez
spalanie g ównie w gla kamiennego oraz w niewielkim stopniu oleju opa owego i gazu
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bezprzewodowego, w wyniku czego do atmosfery przedostaj

si

szkodliwe substancje,

które dzia aj niekorzystnie na rodowisko naturalne.
Na terenach wiejskich mieszka cy ogrzewaj swoje domy g ównie w glem, co przyczynia si
do wysokiej emisji dwutlenku siarki, tlenku azotu, py ów, sadzy oraz tlenku w gla
i w glowodorów aromatycznych. Coraz wy sze ceny paliw opa owych przyczyniaj
z kolei do poszukiwania ró nego rodzaju oszcz dno ci. Z tego powodu cz

si

mieszka ców

spala w swoich piecach ró nego rodzaju odpady, emituj ce znaczne ilo ci zanieczyszcze .
Praktyka ta jest w dalszym ci gu powszechna dla obszarów wiejskich. Innym sposobem
poszukiwania oszcz dno ci jest wykorzystanie na cele ogrzewania i przygotowania ciep ej
wody u ytkowej, odnawialnych róde energii. Monta tego typu urz dze wi

e si z do

wysokimi nak adami na etapie inwestycyjnym, natomiast w fazie eksploatacji wymaga
ponoszenia znacznie ni szych kosztów, ni w przypadku powszechnie stosowanych róde
ciep a opalanych w glem, olejem czy gazem. Ze wzgl du na coraz atrakcyjniejsze ceny
urz dze
mo liwo

grzewczych bazuj cych na odnawialnych

ród ach energii oraz dodatkowo

wspó finansowania takiej inwestycji np. z WFO iGW oraz funduszy Unii

Europejskiej, Gmina b dzie podejmowa a dzia ania maj ce na celu zach cenie mieszka ców
do wyposa enia budynków mieszkalnych w urz dzenia bazuj ce na odnawialnych ród ach
energii.
Sposobem ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy jest tak e termomodernizacja
budynków mieszkalnych oraz budynków u yteczno ci publicznej, których przegrody
zewn trzne nie spe niaj

warunków technicznych w zakresie warto ci wspó czynnika

przenikania ciep a. Docieplenie cian zewn trznych, stropów lub stropodachów, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej oraz usprawnienia w zakresie instalacji c.o. i c.w.u. wi

si

z istotnym ograniczeniem zapotrzebowania budynku na ciep o, co znajduje bezpo rednie
odzwierciedlenie w ilo ci spalanego paliwa, a w rezultacie emisji zanieczyszcze .
Wyst puj ca na danym terenie struktura paliwowa w ród korzystaj cych z indywidualnych
róde ciep a jest bardzo istotna ze wzgl du na jako

powietrza. Praktyka stosowana w ca ej

Polsce wskazuje, i w domowych kot owniach nie tylko spalane s ww. paliwa ale równie
odpady, takie jak.: plastik, guma itp. Zjawisko to powoduje zwi kszone zanieczyszczenie
powietrza szczególnie w okresie grzewczym, a toksyczne zwi zki uwalniane do atmosfery
podczas spalania paliw jak i odpadów maj fatalny wp yw na zdrowie spo ecze stwa.
Eksploatacja domowych pieców grzewczych odbywa si

w ramach tzw. powszechnego

korzystania ze rodowiska i w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo ochrony rodowiska nie
wymaga uzyskania pozwole na wprowadzenie gazów i py ów do powietrza. W przypadku
sektora bytowo-komunalnego nie ma opracowanych skutecznych i ekonomicznie zasadnych
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poprzez urz dzenia ochronne. Brak podstaw prawnych

do zarz dzenia wymiany starych, niskosprawnych i nieekologicznych kot ów i pieców
glowych przez osoby fizyczne jest powa
ograniczenia ich oddzia ywania na jako

barier do podj cia dzia
powietrza. Dlatego te

zmierzaj cych do

podejmowane dzia ania

powinny by w pierwszej kolejno ci skierowane na wi ksze u wiadomienie spo ecze stwa
i propagowanie szerszego wykorzystania paliw niskoemisyjnych, bardziej przyjaznych
rodowisku, których wykorzystanie przyczyni si

do zmniejszenia tzw. niskiej emisji, jak

równie wyeliminuje spalanie odpadów.
Na terenie Gminy Bobrowice ze wzgl du na jej typowy charakter rolniczy, nie stwierdzono
wyst powania wi kszych emitorów zanieczyszcze powietrza.
W wyniku spalania paliw naturalnych, oprócz ciep a, powstaj równie gazy spalinowe oraz –
w przypadku paliw sta ych – popio y i
paliwa

oraz

samego

procesu

le. Sk ad spalin jest ró ny w zale no ci od rodzaju

spalania,

który

wbrew

pozorom

jest

procesem

skomplikowanym, zale nym od temperatury, stosunku do ilo ci paliwa, rodzaju palnika lub
paleniska i wielu innych czynników.
ównym sk adnikiem spalin powstaj cych przy spalaniu paliw sta ych jest ditlenek w gla
(CO2), w mniejszych ilo ciach ditlenek siarki (SO2), tlenek w gla (CO), tlenki azotu (NOx),
para wodna (H2O), sadza i py . W przypadku paliw ciek ych i gazowych udzia pary wodnej
w spalinach jest wi kszy i porównywalny z ilo ci

CO2, natomiast nie ma w nich py u,

a w przypadku gazu ziemnego – SO2. Niektóre gatunki ropy naftowej tak e nie posiadaj
zwi zków siarki.
W spalinach pochodz cych z paliw ciek ych i gazowych równie
w mniejszych ilo ciach, tlenki azotu i sadza, gdy

ich obecno

wyst puj , cho

jest zwi zana raczej

z samym procesem spalania ni z rodzajem paliwa.
Tlenki w gla
Z punku widzenia ochrony rodowiska rozró nia si

dwa rodzaje dwutlenków w gla:

przyjazny dla rodowiska - o krótkim (trwaj cym od 1 roku do kilkudziesi ciu lat) obiegu
w przyrodzie, który powstaje w procesach utleniania biomasy (drewna, s omy, biopaliw
i biomasy) i nieprzyjazny, który jest produktem spalania paliw nieodnawialnych (w gla,
ropy, gazu), a cykl jego obiegu okre la si w milionach lat.
Tlenki siarki
ównym ród em emisji SO2 jest energetyka – 90%, natomiast za pozosta e 10% emisji
odpowiada przemys i komunikacja. Dwutlenek siarki, jako taki nie szkodzi rodowisku,
jednak w obecno ci ozonu – O3, który powstaje podczas wy adowa atmosferycznych,
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w bardzo niebezpieczny dla

rodowiska SO3, który

czy si

w chmurach z par wodn i spada na ziemi w postaci kwa nego deszczu.
Zwi zki organiczne
Zwi zki organiczne w spalinach to g ownie w glowodory alifatyczne (parafiny), które s
praktycznie oboj tne dla

rodowiska, oraz policykliczne w glowodory aromatyczne

(wielopier cieniowe), które alergizuja, podra niaj

b ony

luzowe, a nawet mog

wywo ywa nowotwory. Najbardziej znany z tych wi zków do benzo[a]piren (BaP), który
jest zwi zkiem silnie rakotwórczym.
Przyczyn

powstawania tych w glowodorów jest niepe ne spalanie paliw przy zbyt

ma ej ilo ci powietrza, termiczny rozk ad paliwa (piroliza) równie wobec braku tlenu,
a tak e gwa towne sch adzanie p omienia na skutek nierównomiernego spalania,
rozruchu urz dzenia lub spalania paliw w nieodpowiednich kot ach, palnikach lub
silnikach.
Sadza
ównym sk adnikiem sadzy, która tworzy ze spalinami lub powietrzem aerozol
nazywany dymem, jest w giel bezpostaciowy. Sadza zawiera tak e w glowodory.
Poniewa z w glowodorów aromatycznych sadza powstaje atwiej ni z alifatycznych,
wi c to one s drugim sk adnikiem sadzy. Nale y zatem przypuszcza , e sadza mo e
mie , podobnie jak i w glowodory aromatyczne, dzia anie rakotwórcze.
Py y
Py y i popio y to sta e sk adniki mineralne, które pozostaj
i

sadza

stanowi

g ówne

sk adniki

dymu, którego

po spaleniu paliw. Popió
cz steczki o

rozmiarach

nieprzekraczaj cych 0,1 m maj bardzo dobrze rozwini

powierzchni , dzi ki której

adsorbuj

bardzo niebezpieczne dla

lotne toksyczne sk adniki spalin i dlatego s

zdrowia ludzi i zwierz t, a tak e dla ro lin.
Najwa niejsze negatywne skutki oddzia ywania produktów spalania paliw nieodnawialnych,
ównie w gla kamiennego i brunatnego, to pog bienie si
oraz powi kszanie si

efektu cieplarnianego

stref wyst powania smogu. Kwa ny smog, zwany londy skim,

na skutek inwersji aerozolu, sk adaj cego si z tlenków siarki i py u ze spalonego w gla oraz
mg y, zamiast unosi

si

jako cieplejszy od powietrza, opada na miasto i zatruwa jego

mieszka ców. Wraz z rozwojem motoryzacji i komunikacji miejskiej, oprócz smogu
londy skiego, pojawi si

nowy rodzaj smogu, zwany fotochemicznym, który atakuje

w upalne lata. Smog ten zawiera, oprócz tlenków siarki i py ów, tak e: tlenki azotu, zwi zki
organiczne, np. aldehydy, ketony, azotany i nadtlenki organiczne oraz ozon. W efekcie
zamkni tego cyklu ponad 200 reakcji chemicznych, efekt smogu fotochemicznego pog bia
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oboj tne dla rodowiska. Wolne rodniki dzia aj

rakotwórczo,

a ozon, który w stratosferze chroni nas przed promieniowaniem ultrafioletowym, w dolnych
warstwach atmosfery jest równie niebezpieczny dla organizmów

ywych jak zwi zki

rakotwórcze.
Negatywne oddzia ywanie energetyki konwencjonalnej na rodowisko obejmuje ponadto:
zakwaszenie atmosfery tlenkami siarki i azotu wskutek czego gin lasy, zamiera ycie
w rzekach i jeziorach;
brak tlenu w rodowisku morskim, co jest nast pstwem emisji tlenków azotu, zaburza
równowag pokarmow w morzu ze szkod dla yj cych w nim organizmów ro linnych
i zwierz cych;
zanieczyszczenie wód zaskórnych metalami ci
sk adowanych popio ów i

kimi wymywanymi z nieprawid owo

li, a tak e produktami ubocznymi powstaj cymi podczas

oczyszczania spalin metodami mokrymi i suchymi.
Ska enie wody, ziemi i powietrza, wp ywa na tempo wzrostu zachorowa

i zaburze

genetycznych w ród ludno ci zamieszkuj cej regiony o silnie rozwini tym przemy le.
Obserwowana jest tak e wzmo ona korozja konstrukcji elbetonowych oraz coraz szybciej
post puj ce niszczenie dorobku kultury materialnej. W rejonach silnie uprzemys owionych
zamieraj równie lasy, zw aszcza iglaste.
ród o: „Proekologiczne odnawialne ród a energii” W. M. Lewandowski, Warszawa 2007)
Zagro enia wynikaj ce z zanieczyszcze powietrza s gro niejsze od zanieczyszcze wód
czy gleb, ze wzgl du na niedaj ca si kontrolowa atwo

rozprzestrzeniania.

STAN POWIETRZA
Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony

rodowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony

rodowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych
strefach. W rozumieniu za

do projektu ustawy o zmianie ustawy – prawo ochrony

rodowiska, przygotowywanych w zwi zku z transpozycj

do prawa polskiego Dyrektywy

2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jako ci i
czystszego powietrza dla Europy przyjmuje si ,

e od stycznia 2010 r. dla wszystkich

zanieczyszcze uwzgl dnionych w ocenie stref stanowi:
aglomeracja o liczbie mieszka ców powy ej 250 tysi cy,
miasto nie b

ce aglomeracj o liczbie mieszka ców powy ej 100 tysi cy,

pozosta y obszar województwa, nie wchodz cy w sk ad aglomeracji i miast powy ej 100
tys. mieszka ców.
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rodowiska w Zielonej Górze nie prowadzi na terenie

Gminy Bobrowice pomiarów poziomów zanieczyszcze w powietrzu. Jednak e ka dego roku
przeprowadzana jest ocena jako ci powietrza województwa lubuskiego. W zwi zku
z powy szym w 2012 r. wykonana zosta a kolejna roczn ocen jako ci powietrza. Ocena ta
zosta a opracowana na podstawie wyników bada

imisji zanieczyszcze

powietrza

przeprowadzonych w 2011 r. Celem opracowania rocznej oceny jako ci powietrza jest
uzyskanie informacji o st

eniach zanieczyszcze

na obszarze poszczególnych stref

województwa lubuskiego. Ocena za 2012 rok jest w trakcie opracowywania i zgodnie
z obowi zuj cymi terminami raportowania, dost pna b dzie po 30. kwietnia 2013 r.
W województwie lubuskim Roczn

ocen

jako ci powietrza za 2011 r. wykonano

w 3 strefach: miasto Gorzów Wlkp., miasto Zielona Góra oraz strefa lubuska, do której
zaliczono m.in. Gmin Bobrowice.
Celem

przeprowadzenia

zanieczyszcze

rocznej

oceny

jest

uzyskanie

informacji

o

st

eniach

na obszarze poszczególnych stref województwa lubuskiego, w zakresie

umo liwiaj cym:
dokonanie klasyfikacji stref, wed ug okre lonych kryteriów (poziom dopuszczalny
substancji, poziom dopuszczalny powi kszony o margines tolerancji, poziom docelowy,
poziom celu d ugoterminowego), których warto ci zosta y okre lone w Rozporz dzeniu
Ministra

rodowiska z 3 marca 2008 w sprawie poziomów niektórych substancji

w powietrzu oraz w Dyrektywach 2008/50/WE i 2004/107/WE,
uzyskanie informacji o przestrzennych rozk adach st
stref,

w

zakresie

umo liwiaj cym

wskazanie

kryterialnych oraz okre lenie poziomów st

zanieczyszcze na obszarze
obszarów

przekrocze

warto ci

wyst puj cych na tych obszarach,

wskazanie prawdopodobnych przyczyn wyst powania ponadnormatywnych st
zanieczyszcze w okre lonych regionach.
Do oceny wykorzystano wyniki bada

wykonanych w ramach Lubuskiej Sieci Monitoringu

Zanieczyszcze

sk ada y si

Powietrza, na któr

automatyczne oraz manualne stacje

monitoringu powietrza dzia aj ce ze wzgl du na ochron zdrowia, zlokalizowane w Gorzowie
Wielkopolskim, Zielonej Górze, Wschowie oraz w Sul cinie – automatyczna stacja
przewo na (semimobilna). W ocenie jako ci powietrza pod k tem ochrony ro lin
wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w Smolarach Bytnickich
(pow. kro nie ski).
Ocen

jako ci powietrza

w

strefie

lubuskiej

opracowano

w

oparciu

o

pomiary

przeprowadzone w 3 miejscowo ciach: Sul cin, Wschowa oraz Smolary Bytnickie.
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jako ci powietrza wykonano w trzech strefach województwa wed ug kryteriów

dotycz cych ochrony zdrowia dla: benzenu C6H6, dwutlenku azotu NO2, dwutlenku siarki
SO2, tlenku w gla CO, ozonu O3, py u zawieszonego PM2.5, py u zawieszonego PM10,
arsenu w pyle As(PM10), kadmu w pyle Cd(PM10), niklu w pyle Ni(PM10), o owiu w pyle
Pb(PM10), benzo/a/pirenu w pyle B/a/P(PM10) oraz kryteriów okre lonych w celu ochrony
ro lin w strefie lubuskiej dla: dwutlenku siarki SO2, tlenków azotu NOx, ozonu O3
okre lonego wspó czynnikiem AOT40.
Podstaw

klasyfikacji stref w rocznej ocenie jako ci powietrza s

dopuszczalnego,

dopuszczalnego

powi kszonego

o

margines

warto ci poziomów:
tolerancji

docelowego i celu d ugoterminowego okre lone w Rozporz dzeniu Ministra

(PM2.5),
rodowiska

z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47,
poz. 281) oraz w dyrektywie 2008/50/WE-CAFE.
W wyniku klasyfikacji, w zale no ci od analizy st

w danej strefie mo na wydzieli

nast puj ce klasy stref:
klasa A – st

enia zanieczyszcze

na terenie strefy nie przekraczaj

poziomów

dopuszczalnych i poziomów docelowych.
klasa B – st

enia zanieczyszcze

dopuszczalne lecz nie przekraczaj

na terenie strefy przekraczaj

poziomy

poziomów dopuszczalnych powi kszonych

o margines tolerancji,
klasa C – st

enia zanieczyszcze

na terenie strefy przekraczaj

poziomy

dopuszczalne powi kszone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji
nie jest okre lony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,
oraz dla ozonu
klasa D1 – st

enia ozonu nie przekraczaj poziomu celu d ugoterminowego,

klasa D2 – st

enia ozonu przekraczaj poziom celu d ugoterminowego.

Ocena jako ci powietrza na obszarze województwa lubuskiego wed ug kryteriów okre lonych
pod k tem ochrony ro lin wykaza a brak przekrocze st

dopuszczalnych okre lonych

dla dwutlenku siarki i tlenków azotu, natomiast dokonuj c oceny st

ozonu stwierdzono

przekroczenie warto ci poziomu celu d ugoterminowego.
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Tabela 21. Ocena jako ci powietrza pod k tem ochrony ro lin
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze dla
obszaru ca ej strefy

Nazwa powiatu

SO2

NOx

O3

A

A

A

strefa lubuska

ród o: „Roczna ocena jako ci powietrza w województwie lubuskim za rok 2011”

Tabela 22. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszcze , uzyskane w ocenie
rocznej dokonanej z uwzgl dnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia wg
jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE

Nazwa
strefy

Kod
strefy

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych substancji dla obszaru
ca ej strefy
SO2

NO2

PM10

Pb

C6H6

CO

O3

As

Cd

Ni

BaP

PM2,5

Miasto
Gorzów
Wlkp.

PL0801

A

A

C

A

A

A

A

A

A

A

C

A

Miasto
Zielona
Góra

PL0802

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

C

A

Strefa
lubuska

PL0803

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

C

A

ród o: „Roczna ocena jako ci powietrza w województwie lubuskim za rok 2011”

Z danych zestawionych w tabeli 22 wynika, i poziomy st
benzo(a)piranu w strefie lubuskiej kszta towa y si

py u PM10, arsenu oraz

powy ej poziomu dopuszczalnego,

co zadecydowa o o klasyfikacji wynikowej C dla tych zanieczyszcze . Najwy sze st

enia

BaP zanotowano na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania budynków
jest dominuj ca. W sezonie grzewczym wielko ci st

BaP by y bardzo wysokie,

natomiast w okresie letnim niskie.
Natomiast st

enia pozosta ych zanieczyszcze tj. SO2, NO2, C6H6, CO, O3, PM2,5 oraz

metali: Pb, Cd, Ni nie przekracza y warto ci dopuszczalnych, dlatego tez klas wynikow dla
wymienionych zanieczyszcze jest klasa A.

ODORY
Odorami nazywa si lotne zwi zki chemiczne organiczne i nieorganiczne wyczuwane przez
receptory w chowe przy bardzo niskich st

eniach i rejestrowane przez mózg jako

nieprzyjemne (wg doc. dr hab. Zbigniewa Maklesa oraz dr in . Magdaleny GalwasZakrzewskiej).
Do róde wytwarzaj cych gazy z owonne (odory) na terenie Gminy mo na zaliczy :
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odory towarzysz ce hodowli (sk adowanie b

nawo enie obornikiem, gnojówk ,

gnojowic ),
odory towarzysz ce chemizacji w rolnictwie (wykonywanie oprysków),
zbiorniki bezodp ywowe (szamba),
niezorganizowane

ród a emisji z indywidualnych palenisk domowych, (np. spalanie

odpadów z tworzyw sztucznych, gumy w paleniskach domowych),
oczyszczalnie cieków.
W

celu

zapewnienia

m.in. z nieuci

wysokiej

jako ci

ycia

na

terenie

Gminy

wynikaj cej

liwej emisji z owonnej, konieczne jest konsekwentne post powanie zarówno

mieszka ców (poprzez wyeliminowanie spalania odpadów, rozszczelniania szamb),
jak i w adz Gminy m. in. poprzez: edukacj ekologiczn mieszka ców, poszerzanie pasów
zieleni izolacyjnych wokó obiektów uci
w zakresie wydawania pozwole

liwych zapachowo oraz przemy lane decyzje

na budow

dla obiektów b

cych

ród em emisji

owonnej.

7.2.2.Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne
Cel strategiczny

Zapewnienie dobrej jako ci powietrza atmosferycznego
na terenie Gminy Bobrowice

Osi gni cie dobrej, a wi c co najmniej normatywnej jako ci powietrza na obszarze Gminy,
dzie mo liwe dzi ki realizacji celów krótko- i rednioterminowych. Na cele te sk adaj si
konkretne zadania wskazane w tabeli.
Cele krótkookresowe (do roku 2016) i d ugookresowe (do roku 2020):
Ograniczenie niskiej emisji;
Zmniejszenie emisji spalin i ha asu komunikacyjnego na terenie Gminy;
Wzrost wykorzystania odnawialnych róde energii.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

bd

Urz d Gminy
Bobrowice,
mieszka cy,
podmioty
gospodarcze

CEL: OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI

1

Termomodernizacja
budynków na terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

2013-2020
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2

Sukcesywna likwidacja lub
modernizacja róde ciep a
opalanych w glem
kamiennym

Gmina
Bobrowice

2013-2020

bd

ciciele
budynków

3

Racjonalizacja
wykorzystania
i modernizacja istniej cych
systemów grzewczych w
budynkach u yteczno ci
publicznej

Gmina
Bobrowice

2013-2020

bd

Urz d Gminy
Bobrowice

4

Zapobieganie po arom w
lasach

Gmina
Bobrowice

2013-2020

bd

ciciele
lasów,
Nadle nictwo

CEL: ZMNIEJSZENIE EMISJI SPALIN I HA
1

Poprawa gminnej
infrastruktury drogowej

ASU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE

Gmina
Bobrowice

2013-2020

CEL: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH

GMINY
Urz d Gminy
Bobrowice

bd
RÓDE ENERGII

1

Promocja wykorzystania
paliw alternatywnych w
rodkach transportu
drogowego, obs ugi
rolnictwa, budownictwie i
przemy le

Gmina
Bobrowice

2013 2020

-

Urz d Gminy
Bobrowice

2

Monta instalacji bazuj cych
na odnawialnych ród ach
energii w budynkach
yteczno ci publicznej

Gmina
Bobrowice

2013 2020

bd

Urz d Gminy
Bobrowice

7.3.Ha as
7.3.1. Stan aktualny
Ha as w rodowisku to wszelkiego rodzaju niepo
w

danym

miejscu

i

czasie.

Jest

charakteryzuj cym si ró norodno ci

dane, nieprzyjemne i uci

zanieczyszczeniem

rodowiska

liwe d wi ki

przyrodniczego

róde i powszechno ci wyst powania.

Skutki oddzia ywania ha asu i wibracji na cz owieka i

rodowisko naturalne s

bardzo

dotkliwe.
Spo eczne i zdrowotne skutki oddzia ywania ha asu i wibracji wyra aj si :
a) szkodliwym dzia aniem na zdrowie ludno ci;
b) obni eniem sprawno ci i ch ci dzia ania oraz wydajno ci pracy;
c) negatywnym wp ywem na mo liwo

komunikowania si ;

d) utrudnianiem odbioru sygna ów optycznych;
e) obni eniem sprawno ci nauczania;
f) powodowaniem lokalnych napi

i k ótni mi dzy lud mi;
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g) zwi kszeniem negatywnych uwarunkowa

w pracy i komunikacji, powoduj cych

wypadki;
h) rosn cymi liczbami zachorowa na g uchot zawodow i chorob wibracyjn .
Ha as

i

wibracje

powoduj

pogorszenie

jako ci

rodowiska

przyrodniczego,

a w konsekwencji:
a) utrat przez rodowisko naturalne istotnej warto ci, jak jest cisza;
b) zmniejszenie (lub utrat ) warto ci terenów rekreacyjnych lub leczniczych;
c) zmian

zachowa

ptaków i innych zwierz t (stany l kowe, zmiana siedlisk,

zmniejszenie liczby sk adanych jaj, spadek mleczno ci zwierz t i inne).
Ha as i wibracje powoduj równie ujemne skutki gospodarcze, takie jak:
a) szybsze zu ywanie si

rodków produkcji i transportu;

b) pogorszenie jako ci i przydatno ci terenów zagro onych nadmiernym ha asem oraz
zmniejszenie przydatno ci obiektów po

onych na tych terenach;

c) absencj chorobow spowodowan ha asem i wibracjami, z czym s zwi zane koszty
leczenia, przechodzenia na renty inwalidzkie, utrata pracowników;
d) pogorszenie jako ci wyrobów (niezawodno ci, trwa

ci);

e) utrudnienia w eksporcie wyrobów nie spe niaj cych wiatowych wymaga

ochrony

przed ha asem i wibracjami.
Ha as pochodzenia antropogenicznego, dzieli si w zale no ci od sposobu powstawania, na
ha as komunikacyjny i przemys owy.
Ha as przemys owy jest to ha as stworzony przez ród a zlokalizowane wewn trz i na
zewn trz obiektów budowlanych ró nego typu. Bywa on najcz stsz przyczyn skarg
ludno ci. Wynika to mi dzy innymi z faktu,
charakter ci

e ha asy tego typu maj

najcz

ciej

y, cz sto o bardzo dokuczliwym brzmieniu. Najwi kszymi ród ami s

zak ady przemys owe, wytwórcze i rzemie lnicze.
Ha as komunikacyjny pochodzi od

rodków transportu lotniczego, kolejowego

i drogowego. Szczególnie nara one s tereny znajduj ce si w pobli u wi kszych tras
komunikacyjnych. Wynika to z du ej dynamiki wzrostu ilo ci
zw aszcza

pojazdów

wzmo onego

ruchu

samochodowych
tranzytowego

notowanego

(towarowego

i

w

rodków transportu,

ostatnich

osobowego)

w

latach

oraz

komunikacji

mi dzynarodowej.
Podsystem monitoringu ha asu obejmuje zarówno emisj

ha asu, jak i ocen

klimatu

akustycznego. Ze wzgl du na charakter zjawiska ha asu, pomiary w sieci krajowej i sieciach
regionalnych mi dzywojewódzkich nie s
obejmuj

realizowane. Sieci regionalne wojewódzkie

badania wykonywane w zale no ci od potrzeb w miejscach o szczególnym
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zagro eniu i obejmuj pomiary ha asu emitowanego z dróg krajowych i wojewódzkich. Sieci
lokalne obejmuj pomiarami ród a przemys owe i komunikacyjne.
Podstawowym
Bobrowice s

ród em uci

liwo ci akustycznych dla

ha asy komunikacyjne. Sie

komunikacyjn

rodowiska na terenie Gminy
Gminy tworz : droga krajowa,

drogi wojewódzkie, powiatowe oraz gminne.
Ha as przemys owy
Dominuj cymi ród ami ha asu przemys owego s : instalacje wentylacji ogólnej, odpylania
i odwiórowania, spr

arki, ch odnie, maszyny tartaczne, maszyny stolarskie, maszyny do

plastycznej obróbki

metalu,

specjalistyczne

technologiczne,

nag

linie

maszyny budowlane,
transport

w

y

betoniarskie,

wewn trzzak adowy oraz

sieczkarnie,
urz dzenia

niaj ce.

W zwi zku z tym, e na terenie Gminy Bobrowice nie funkcjonuj
przemys owe to nale y za

adne wi ksze zak ady

, e ha as przemys owy nie wyst puje na tym terenie.

Ha as komunikacyjny
Ze wzgl du na szybki wzrost liczby pojazdów samochodowych i niedostateczn ilo
szybkiego
obci
tj.: nat

ruchu,

ha as

wytwarzany przez transport

samochodowy

dróg

jest g ównym

eniem rodowiska. O poziomie ha asu komunikacyjnego decyduje wiele czynników,
enie ruchu pojazdów, pr dko

strumienia pojazdów, rodzaj nawierzchni, p ynno

ruchu pojazdów, ukszta towanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna oraz
rodzaj i szeroko

drogi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony

rodowiska w Zielonej Górze nie prowadzi w ostatnich

latach pomiarów ha asu komunikacyjnego jak i przemys owego na terenie Gminy Bobrowice.
Jedynie w latach 1999 –2001 przeprowadzi badania w ramach monitoringu uci

liwo ci

ha asu komunikacyjnego przy drodze nr 3 i nr 22, 27. Badania wykaza y w wielu
przypadkach przekroczenia dopuszczalnego poziomu ha asu. Mo na zatem przypuszcza ,
e równie

na terenie Gminy Bobrowice wyst puj

obszary z nadmiernym ha asem

komunikacyjnym, jednak wymaga oby to przeprowadzenia dok adnych bada . Najwi ksze
potencjalne zagro enie ha asem i emisj
wyst puje wzd

spalin w przypadku terenu Gminy Bobrowice

drogi krajowej odcinku drogi nr 32, na drogach wojewódzkich

i powiatowych.
Dopuszczalny poziom ha asu dla wska ników d ugookresowych i krótkookresowych okre la
rozporz dzenie Ministra

rodowiska z dnia 1 pa dziernika 2012 roku w sprawie

dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).
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rodowiska nie ma mo liwo ci wydania decyzji o administracyjnej karze

nej w przypadku przekroczenia standardów jako ci klimatu akustycznego. Zgodnie

z Rozporz dzeniem Ministra

rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 ze zm.),
ochronie przed ha asem podlegaj tereny, w zwi zku z czym dopuszczalne poziomy ha asu
musz

by

dotrzymane na granicy terenu podlegaj cego ochronie akustycznej, a zatem

ustalenie nieprzekraczalnej linii zabudowy nie zapewni dotrzymania standardów jako ci
rodowiska w tym zakresie. Tereny wymagaj ce ochrony akustycznej nale y sytuowa w
takiej odleg

ci od

róde

ha asu, która gwarantuje zachowanie na tych terenach

dopuszczalnych poziomów ha asu lub w odleg
skutecznych

rodków

ograniczaj cych

emisj

ci mniejszej przy zastosowaniach
ha asu

co

najmniej

do

poziomów

dopuszczalnych.
W zwi zku z powy szym zarz dzaj cy drogami zobowi zani s
ograniczaj cych uci

do podj cia dzia

liwo ci akustyczne, ale je li ha as powstaje w zwi zku z eksploatacj

drogi, nie przewiduje si wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie ha asu w rodowisku.

7.3.2. Program poprawy dla pola: ha as i wibracje
Cel strategiczny

Zmniejszenie uci liwo ci ha asu na terenie Gminy
do poziomu obowi zuj cych standardów

Cele krótkookresowe do roku 2016:
Ograniczenie emisji ha asu do rodowiska.

Cele d ugookresowe do roku 2020:
Utrzymanie aktualnego poziomu ha asu w obszarach, w których sytuacja akustyczna
jest korzystna.
Ograniczenie poziomu ha asu emitowanego przez
wzd

g ównych dróg.

Wyeliminowanie z u ytkowania
ha

rodki transportu w obszarach

liwo

rodków transportu, maszyn i urz dze , których

nie odpowiada obowi zuj cym normom.
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ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

1

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

Wprowadzenie inwentaryzacji
róde uci liwo ci
akustycznej

Gmina
Bobrowice

LATA
REALIZACJI

2013 - 2020

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

bd

Wójt Gminy
Bobrowice we
wspó pracy ze
Starost
Powiatowym
w Kro nie
Odrza skim
i WIO
w Zielonej
Górze

2

Modernizacja i budowa
nawierzchni dróg gminnych
z infrastruktur

Gmina
Bobrowice

2013 - 2020

bd

Wójt Gminy
Bobrowice,
Zarz d Dróg
Powiatowych,
Zarz d Dróg
Wojewódzkich
GDDKiA

3

Rozbudowa i modernizacja
lokalnego uk adu
komunikacyjnego (parkingi,
zatoki postojowe, chodniki,
itp.)

Gmina
Bobrowice

2013 - 2020

bd

Wójt Gminy
Bobrowice

7.4.Promieniowanie elektromagnetyczne
7.4.1. Stan aktualny
W aktualnym stanie prawnym mo na wyró ni promieniowanie:
jonizuj ce,

wyst puj ce

w

wyniku

u ytkowania

substancji

promieniotwórczych

w energetyce j drowej, ochronie zdrowia, przemy le, badaniach naukowych, przed
którym ochrona unormowana jest w ustawie z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne, zwi zane ze zmianami pola
elektromagnetycznego

wytwarzanego

i radiokomunikacyjne, przed którym ochron

przez

ród a

energetyczne

reguluje ustawa Prawo ochrony

rodowiska, w dziale VI pod nazw „Ochrona przed polami elektromagnetycznymi”.
Niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne w postaci pól elektromagnetycznych
(PEM) zawsze wyst powa o w rodowisku naturalnym. Pochodzi ono od naturalnych róde ,
jakimi s

np.: S

ce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. Natomiast sztuczne pola

elektromagnetyczne zacz y pojawia sie w rodowisku ponad sto lat temu i by y zwi zane z
techniczn

dzia alno ci

cz owieka.

Promieniowanie

wsz dzie. Do najwa niejszych róde promieniowania nale
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stacje i linie energetyczne,
nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB-radio i radiostacje amatorskie,
stacje bazowe telefonii komórkowej,
wojskowe i cywilne urz dzenia radionawigacji i radiolokacji,
urz dzenia powszechnego u ytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe
itp.
Zgodnie z art. 3 pkt 18 u.p.o. przez pola elektromagnetyczne rozumie si pole elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o cz stotliwo ciach od 0 Hz do 300 GHz.
Zgodnie z Ustaw , celem regulacji dotycz cych pól elektromagnetycznych jest: utrzymanie
poziomów pól elektromagnetycznych poni ej lub na poziomie dopuszczalnych warto ci,
a w przypadku gdy normy s

przekroczone, zmniejszenie emisji pól do poziomu

dopuszczalnego. Warto ci dopuszczalne nat
Rozporz dzenie Ministra

enia pól elektromagnetycznych okre la

rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. (Dz.U. nr 192, poz.

1883), podaj c je osobno dla terenów przeznaczonych pod zabudow

oraz dla miejsc

dost pnych dla ludzi, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy Prawo ochrony rodowiska. Owe
dopuszczalne warto ci s

zgodne z rekomendacjami Rady Europy oraz zaleceniami

mi dzynarodowych organizacji zajmuj cych si kwestiami ochrony przed promieniowaniem.
W zakresie promieniowania elektromagnetycznego dla cz owieka istotne s

mikrofale,

radiofale i fale o bardzo niskiej cz stotliwo ci (VLF), a tak e fale o ekstremalnie niskiej
cz stotliwo ci (FW). Wa na cech pól elektromagnetycznych jest to, e ich nat
wraz z rosn ca odleg

enie spada

ci od ród a, które je wytwarza.

Promieniowanie niejonizuj ce uwa a si obecnie za jedno z powa niejszych zanieczyszcze
rodowiska. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne ród o niekorzystnie zmienia
warunki bytowania cz owieka, wp ywa na przebieg procesów yciowych. Mo e powodowa
wyst pienie zaburze

funkcji o rodkowego uk adu nerwowego, uk adów: rozrodczego,

hormonalnego, krwiono nego oraz narz dów s uchu i wzroku. Obecnie prowadzone s tak e
badania nad wp ywem promieniowania elektromagnetycznego na powstawanie nowotworów
u cz owieka.
Monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu trzyletnim pomiarów
nat

enia sk adowej elektrycznej pola w 135 (po 45 razy na rok) punktach pomiarowych

rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa, w miejscach dost pnych dla
ludno ci usytuowanych w:
a) centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszka ców przekraczaj cej
50 tysi cy,
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b) pozosta ych miastach,
c) terenach wiejskich.
Dla ka dej z powy szych grup terenów wybiera si
kalendarzowego. Pomiary wykonuje si

w odleg

po 15 punktów, dla ka dego roku

ci nie mniejszej ni 100 m od

róde

emituj cych pola elektromagnetyczne, dla zakresu cz stotliwo ci od 3 MHz do 300 GHz.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony
poziomów

pól

rodowiska nie prowadzi w ostatnich latach pomiarów

elektromagnetycznych

na

terenie

Gminy

Bobrowice

dotycz cych

oddzia ywania pól elektromagnetycznych stacji bazowej telefonii komórkowej operatorów
GSM oraz innych potencjalnych róde promieniowania. Jednak nale y nadmieni , e na
obszarze Gminy i województwa znajduj si potencjalne ród a pól elektromagnetycznych
(linie i stacje elektroenergetyczne, nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje telefonii
komórkowej, stacje trunkingowej

czno ci radiowej).

SIECI I URZ DZENIA WYSOKIEGO, REDNIEGO I NISKIEGO NAPI CIA
Podstawowym

ród em energii elektrycznej dla zasilania odbiorców z terenu Gminy

Bobrowice s stacje transformatorowe 15/0,4 kV i sie rozdzielcza 0,4 kV. Terenowa sie
15 kV zasilana jest dwustronnie z GPZ Krosno Odrza skie i GPZ Krzystkowice.
Maksymalna moc wymienionych stacji wynosi 32 MVA ka da.
Stacje 110/15 kV Krosno Odrza skie i Krzystkowice zasilane s

napowietrznymi liniami

110 kV z krajowego systemu elektroenergetycznego, poprzez stacj 220/110 kV Le niów
Wielki.
INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE
Wykaz stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na terenie Gminy Bobrowice przedstawia
tabela 23.
Tabela 23. Wykaz stacji BTS na terenie Gminy Bobrowice
Nazwa Operatora

Nr Decyzji

Data wa no ci

POLKOMTEL S.A.

GSM900/1/1114/1/07

2017-06-30

Bobrowice

dz. nr 48/1, obr.
Janiszowice

30680

POLKOMTEL S.A.

GSM900/1/3666/1/08

2018-09-30

Dychów

Dz. Nr 306 wie a telekom.
obok tamy
elektrowni.

31538

POLSKA TELEFONIA
CYFROWA S.A.

GSM900/2/2573/3/11

2015-09-12

Janiszowice

dz. nr 48/1

41034
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POLSKA TELEFONIA
CYFROWA S.A.

MNET/11/61034/1/12

2022-09-30

Janiszowice

dz. nr 48/1

41034

POLSKA TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL sp. z o.o.

GSM900/3/3665/1/08

2018-03-31

Janiszowice

Dz. Nr 134/1

5727

POLSKA TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL sp. z o.o.

MNET/12/61597/1/12

2022-09-30

Janiszowice

dz. nr 134/1

5727

POLSKA TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL sp. z o.o.

MNET/12/61597/1/12

2022-09-30

Janiszowice

dz. nr 134/1

5727

POLSKA TELEFONIA
CYFROWA S.A.

MNET/11/61034/1/12

2022-09-30

Janiszowice

dz. nr 48/1

41034

POLSKA TELEFONIA
KOMÓRKOWA
CENTERTEL sp. z o.o.

MNET/12/61597/1/12

2022-09-30

Janiszowice

dz. nr 134/1

5727

ród o: Urz d Komunikacji Elektronicznej, Wykaz Pozwole Radiowych

7.4.2. Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne
Ochrona przed negatywnym oddzia ywaniem pól
elektromagnetycznych

Cel strategiczny

Dynamiczny post p technologiczny obliguje do wyznaczenia celów i zada tak e w obszarze
promieniowania elekromagnetycznego. Pomimo braku dotychczasowych zidentyfikowanych
przekrocze dopuszczalnych norm w tym zakresie na terenie Gminy, nie jest wykluczone e
do 2020 r. zjawisko to wyst pi. W zwi zku z tym, cele krótko- i
analizowanym

obszarze

skoncentrowano

na

rednioterminowe w

utrzymaniu

promieniowania

elektromagnetycznego na bezpiecznym poziomie. Osi gni cie tak postawionych celów jest
uwarunkowane realizacj kontentych zada , uj tych w tabeli.
Cele krótkookresowe do roku 2016 i d ugookresowe do roku 2020:
Zachowanie poziomów pól elektromagnetycznych poni ej dopuszczalnych norm;
Zmniejszenie

promieniowania

elektromagnetycznego

do

poziomu

co

najmniej

dopuszczalnego na obszarach, gdzie normy zosta y przekroczone.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

CEL: ZACHOWANIE POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONI

1

Inwentaryzacja róde emisji
pól elektromagnetycznych i
obszarów obj tych
oddzia ywaniem pól

Gmina
Bobrowice

2013-2020

W ESTMOR CONSULTING

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

EJ DOPUSZCZALNYCH NORM

-

Wójt Gminy
Bobrowice we
wspó pracy ze
Starost
Powiatowym
oraz WIO
w Zielonej

92

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

DO ROKU 2020”

Górze
Badania pól
elektromagnetycznych,
zgodnie z Rozporz dzeniem
Ministra rodowiska w
sprawie dopuszczalnych
poziomów pól
elektromagnetycznych w
rodowisku oraz sposobu
sprawdzenia dotrzymywania
tych poziomów

2

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

WIO
w Zielonej
Górze

CEL: ZMNIEJSZENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DO POZIOMU CO NAJMNIEJ
DOPUSZCZALNEGO NA OBSZARACH, GDZIE NORMY ZOSTA Y PRZEKROCZONE

1

Zapobieganie powstawaniu
nowych róde
promieniowania
niejonizuj cego na terenach
mieszkalnych

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

2

Preferowanie
ma okonfliktowych lokalizacji
róde promieniowania
elektromagnetycznego

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

7.5. Powa ne awarie i zagro enia naturalne
7.5.1. Stan aktualny
ZAGRO

ENIA NATURALNE

Zagro enia naturalne wyst puj ce na obszarze Gminy Bobrowice zwi zane s

ze

zjawiskami meteorologicznymi i hydrologicznymi. Zjawiska meteorologiczne to g ównie susza
glebowa i wynikaj ce st d du e zagro enie po arowe terenów le nych. Natomiast
wyst puj ce lokalnie deszcze mog by przyczyn zagro

powodziowych, jednak s one

ci le zwi zane z cechami fizycznymi systemu hydrologicznego.

ZAGRO

ENIE POWODZIOWE

Zagro enie powodziowe powoduje rzeka Bóbr dla terenów po

onych wzd

jej brzegów.

Zagro enie to jest jednak niewielkie i nie obejmuje terenów zainwestowanych. Obszary
znajduj ce si w zasi gu wezbra powodziowych (tereny zalewowe) w przewa aj cej cz

ci

obwa owane. Strefy zagro one wezbraniami powodziowymi (1% woda powodziowa)
obejmuj tereny po
i Chojnowo. Wi kszo

one na wschód od wsi Bobrowice oraz pomi dzy wsiami Bobrowice
kluczowych wezbra

na Bobrze ma jednak g ównie

ród a poza

granicami Gminy. Przebieg wezbrania na rzece Bóbr w znacznym stopniu jest regulowany
poprzez zbiornik zaporowy Pilichowice (woj. dolno

skie). System biernej ochrony

przeciwpowodziowej (utrzymywany z bud etu Pa stwa) tworz

wa y i poldery zalewowe

w dolinie Bobru. Urz dzenia te utrzymuje Lubuski Zarz d Melioracji i Urz dze Wodnych.
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Przeprowadzone w latach ubieg ych oceny stanu technicznego istniej cych obwa owa
wykaza y, e s one w z ym stanie technicznym.
Rysunek 8. Obszar Gminy Bobrowice nara ony na niebezpiecze stwo powodzi

ród o: www.kzgw.gov.pl (Wst pna ocena ryzyka powodziowego)

Oprócz powodzi opadowych wyst puj

tzw. powodzie roztopowe (w dolinie Bobru) oraz

powodzie zatorowe (na rzece Bóbr). Ponadto na terenie Gminy Bobrowice wyst puj cieki
tj. Kana Dychowski oraz ma e cieki.
Kolejn przyczyn zwi kszonego zagro enia powodziowego na obszarze Gminy Bobrowice
jest niew

ciwe zagospodarowanie dolin rzecznych – zasiedlenie, zalesianie, b

ytkowanie mi dzywali i polderów. Powa nym problemem jest równie
rzecznych i obszarów po

rolnicze

zamulanie uj

onych w dolnym biegu rzeki, prawdopodobnie z powodu erozji

w dzia ach wodnych.

SUSZE
W przypadku analizowanego obszaru zjawisko suszy wyst puje sporadycznie i z regu y nie
stanowi nadmiernego zagro enia dla zdrowia i ycia, jednak w szczególnych przypadkach
mo e by

przyczyn

strat materialnych, g ównie na obszarach rolnych, zwi zanych

z dzia alno ci cz owieka.
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ARY

Zagro eniem dla

rodowiska mog

by

skutki po arów powsta ych na terenie obszarów

le nych, w tym po arów spowodowanych wypalaniem traw. Do najbardziej zagro onych
po arami zaliczaj si tereny le ne po

one wzd

oraz lite m odniki sosnowe, przylegaj ce do

szlaków drogowych i dróg ko owych

k i pastwisk.

Na terenie Gminy Bobrowice istnieje du e ryzyko wyst pienia po arów, gdy obszary le ne
stanowi

prawie 70% powierzchni Gminy. Administracyjnie lasy zlokalizowane na terenie

Gminy Bobrowice nale

do dwóch nadle nictw: Nadle nictwa Brzózka i Nadle nictwa

Krzystkowice posiadaj cego siedzib w Nowogrodzie Dolnym.
Oprócz suszy przyczynami po arów lasów mog

by : uderzenia piorunów, podpalenia,

sabota , zaprószenie ognia.
Na terenie powiatu kro nie skiego nie zidentyfikowano zak adów przemys owych, które
stwarza yby zagro enie w zakresie po arowo-wybuchowym.

OSUWISKA
Zgodnie z „Instrukcj opracowania Mapy osuwisk i terenów zagro onych ruchami masowymi
w skali 1:10 000” opracowan
zlecenie Ministra

przez Pa stwowy Instytut Geologiczny w 2008 roku na

rodowiska na terenie województwa lubuskiego wyst puj

obszary

predysponowane do wyst powania ruchów masowych. W ród tych obszarów znalaz si
równie

powiat kro nie ski, na którym zidentyfikowano 3 osuwiska, a liczba obszarów

predysponowanych do wyst powania ruchów masowych wynios a 25. Szacunkowa
powierzchnia obj ta ruchami masowymi na terenie powiatu kro nie skiego wynosi
do 10 km2.
Rysunek 9. Osuwiska i obszary predysponowane do wyst powania ruchów masowych
w województwie lubuskim

ród o: http://geoportal.pgi.gov.pl/css/sopo/mapy/woj_lubuskie.jpg
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HURAGANY, GRADOBICIA I OBLODZENIA
Prawdopodobie stwo powstania na terenie powiatu kro nie skiego, a wi c i Gminy
Bobrowice, huraganów czy przej cia tr b powietrznych jest niewielkie. Nie mo na ich jednak
wykluczy . Bardziej prawdopodobne s silne wichury, których pr dko

dochodzi do ponad

100 km/h. Trudno jest okre li obszary zagro

zwi zanych z silnymi wiatrami, dlatego

wa ne jest mo liwie wczesne podj cie dzia

profilaktycznych oraz poinformowanie

spo ecze stwa o istniej cym zagro eniu.
Z kolei intensywne, trwaj ce do kilku dni, opady deszczu wi

si

z zagro eniem

powodziowym oraz katastrofalnymi zatopieniami. Deszcze przechodz ce w deszcz
ze niegiem powoduj

niebezpieczn

technicznej nadmiernie je obci

go oled , a osiadaj c na drzewach i infrastrukturze

aj i niejednokrotnie niszcz , powoduj c m.in. utrudnienia

w komunikacji oraz awarie linii energetycznych, co parali uje prac zak adów przemys owych
oraz znacznie utrudnia codzienne ycie mieszka ców.
Gradobicia, czyli intensywne opady gradu, wyst puj ce najcz

ciej z burzami, s zjawiskiem

coraz cz stszym w okresie letnim, powoduj c dotkliwe zniszczenia polonów i mienia.

TRZ

SIENIA ZIEMI

Na obszarze Gminy Bobrowice trz sienia ziemi nie wyst puj .
POWA NE AWARIE
Zagadnienia zwi zane z powa nymi awariami zosta y uregulowane przede wszystkim
w Ustawie Prawo ochrony
okre la powa
powsta

awari

rodowiska (tytu IV „Powa ne awarie”). Definicja ustawowa

jako „zdarzenie, w szczególno ci emisj , po ar lub eksplozj ,

w trakcie procesu przemys owego, magazynowania lub transportu, w których

wyst puje jedna lub wi cej niebezpiecznych sytuacji, prowadz ca do natychmiastowego
powstania zagro enia

ycia lub zdrowia ludzi lub

rodowiska lub powstania takiego

zagro enia z opó nieniem” (art. 3, ust. 23). Definicja ta jest zbie na z Dyrektyw Seveso
II (96/82/WE) oraz Konwencj

z 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii

przemys owych.
AWARIE ELEKTROWNI J DROWYCH, GWA TOWNE PO ARY OBIEKTÓW PRZEMYS OWYCH,
ATAKI TERRORYSTYCZNE

Na terenie Gminy Bobrowice nie funkcjonuje elektrownia j drowa, jednak awaria elektrowni
na Ukrainie, S owacji i W grzech, opieraj cych si

na technologiach zbli onych do tych,

które by y stosowane w Czarnobylu, potencjalnie mo e by

przyczyn

ska enia tak e

obszaru Gminy Bobrowice. Podobne ryzyko dotyczy ataków terrorystycznych, które mog
skutkowa ska eniem rodowiska na znacznych obszarach.
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Zak adem stwarzaj cym zagro enie awari

przemys ow

jest ka dy zak ad, na którego

terenie znajduj si substancje niebezpieczne, mog ce spowodowa zagro enie ycia lub
zdrowia ludzi lub

rodowiska. Ze wzgl du na rodzaj i ilo

substancji niebezpiecznych

zak ady dzielimy, zgodnie z art. 248, ust. 1 u.p.o. ., na:
zak ady o zwi kszonym ryzyku – zak ady na których terenie znajduj
niebezpieczne substancje lub ich ilo

si

mniej

jest mniejsza;

zak ady o du ym ryzyku.
Na

terenie

województwa

lubuskiego

znajduje

si

stosunkowo

niewiele

zak adów

wyst puj cych w rejestrze potencjalnych sprawców powa nych awarii. W zwi zku z tym,
ryzyko awarii przemys owej na terenie powiatu kro nie skiego (jak i Gminy Bobrowice) jest
znikome, z racji swojego po

enia geograficznego, a tak e z uwagi brak przemys u, który

stwarza by potencjalne zagro enie.

TRANSPORT SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
Zagro enie dla

rodowiska stanowi

niebezpieczne substancje chemiczne przewo one

przez teren gminy cysternami samochodowymi. W/w. substancje s przewo one po drogach
ko owych:
Gubin – Gubinek – skrzy owanie Dychów - Zielona Góra
Lubsko – Bobrowice - D bie
Na drodze Lubsko – Dychów – Krosno Odrza skie od roku 1997 zosta wprowadzony zakaz
przejazdu pojazdów ci

arowych po katastrofie w rejonie elektrowni wodnej w Dychowie,

w zwi zku z tym poziom tego ryzyka zosta zminimalizowany.
Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie „Programu ochrony

rodowiska dla

Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015 z perspektyw do 2019 roku”, wg Rejestrów
powa nych awarii [GIO ] w roku 2010 odnotowano w województwie lubuskim jedn
powa

awari , zwi zan z transportem (drogowym), w wyniku której nast pi wyciek oleju

opa owego z autocysterny. Autocysterna przewo
pobocze

drogi.

Efektem

zdarzenia

by o

ca olej opa owy uleg a przewróceniu na

rozszczelnienie

jednej

komory

zbiornika

3

(o pojemno ci 6 m ), a nast pnie wyciek oleju.
Przewozy towarów niebezpiecznych kolej

nale y wykonywa

zgodnie z nast puj cymi

aktami normatywnymi:
ustaw z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych,
regulaminem dla mi dzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
(RID),
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o mi dzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej (SMGS) – Za cznik 2.

Przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych,
Konwencj

o przewozie towarów kolejami (COTIF) – Za cznik B. Umowa

mi dzynarodowego przewozu towarów kolejami – przewozy krajowe i mi dzynarodowe.
ród innych zagro
tak e

Gminy

, które mog

Bobrowice,

wyst pi na terenie powiatu kro nie skiego, a wi c

mo emy

wyró ni :

zagro enia

radiacyjne

(ska enia

promieniotwórcze), chemiczne (zagro enie toksycznymi rodkami przemys owymi i innymi
substancjami chemicznymi), biologiczne: epidemie, epizootie (plagi zwierz ce), epifitozy
(choroby populacji ro linnej), awarie urz dze

infrastruktury technicznej (energetyczne,

wodoci gowe), terrorystyczne (z wykorzystaniem broni, bomb, materia ów wybuchowych,
rodków chemicznych oraz biologicznych).

7.5.2. Program poprawy dla pola: Powa ne awarie i zagro enia naturalne
Ograniczanie ryzyka wyst pienia powa nych awarii oraz
minimalizacja ich skutków

Cel strategiczny

Cele krótkookresowe do roku 2016:
Zapobieganie powa nym awariom;
Dysponowanie

sprawnym

systemem

zapobiegawczo-interwencyjno-ratunkowym

na wypadek wyst pienia powa nej awarii lub kl ski ywio owej;
Wzrost

wiadomo ci spo ecznej w zakresie zapobiegania awariom i kl skom

naturalnym i post powania w przypadku ich wyst pienia.
Cele d ugookresowe do roku 2020:
Minimalizacja ryzyka wyst pienia powa nej awarii;
Ochrona ludno ci przed skutkami powa nej awarii lub kl ski ywio owej.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

CEL: ZAPOBIEGANIE POWA

1

2

Aktualizacja listy instalacji
stanowi cych potencjalne
zagro enia rodowiska i ycia
ludzi na terenie Gminy
Ochrona przed powodzi

Gmina
Bobrowice

Gmina
Bobrowice

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

Wójt Gminy
Bobrowice

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
WZMIUW oraz
RZGW w

NYM AWARIOM

2013-2020

2013-2020
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Zielonej Górze
CEL: DYSPONOWANIE SPRAWNYM SYSTEMEM ZAPOBIEGAWCZO-INTERWENCYJNO-RATUNKOWYM
NA WYPADEK WYST PIENIA POWA NEJ AWARII LUB KL SKI YWIO OWEJ

3

Wspó dzia anie i wspó praca
z jednostkami ratowniczymi,
specjalistami i ekspertami
w zakresie wyst pienia
na terenie Gminy powa nych
awarii przemys owych i kl sk
ywio owych

4

Utrzymywanie w gotowo ci
sprawnego systemu
zapobiegawczointerwencyjno-ratunkowym na
wypadek wyst pienia
powa nej awarii
lub kl ski ywio owej

CEL: WZROST

2013-2020

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice, OSP,
Policja

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Starosta Powiatu
Kro nie skiego,
OSP

WIADOMO CI SPO ECZNEJ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA AWARIOM I KL SKOM NATURALNYM
I POST POWANIA W PRZYPADKU ICH WYST PIENIA

Prowadzenie dzia
edukacyjno-informacyjnych
dla mieszka ców Gminy
o mo liwo ciach
zapobiegania
i zasadach post powania
w przypadku wyst pienia
powa nej awarii lub kl ski
ywio owej

5

Gmina
Bobrowice

8. Dziedzictwo

Gmina
Bobrowice

przyrodnicze

-

Wójt Gminy
Bobrowice, OSP,
Policja

racjonalne

u ytkowanie

2013-2020

i

zasobów przyrody
8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
8.1.1. Stan aktualny
LASY
Województwo lubuskie jest województwem o najwi kszej lesisto ci w kraju – w 2011 r. 49%
powierzchni województwa stanowi y lasy. Wed ug danych GUS (2011 r.), na terenie Gminy
Bobrowice lasy i grunty le ne zajmuj

powierzchni

12 770 ha (tj. ok. 70% ca kowitej

powierzchni Gminy). Grunty pozostaj ce w zarz dzie Lasów Pa stwowych zajmuj
powierzchni 12515 ha, czyli 98% powierzchni terenów le nych Gminy Bobrowice.

W ESTMOR CONSULTING

99

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

Rysunek 10. Lesisto

DO ROKU 2020”

Polski wg województw

ród o: Raport o stanie lasów w Polsce w 2011 r.

Administracyjnie lasy nale

do dwóch nadle nictw: Nadle nictwa Brzózka i Nadle nictwa

Krzystkowice posiadaj cego siedzib w Nowogrodzie Dolnym.
Dominuj cym gatunkiem upraw le nych jest sosna zwyczajna zajmuj ca prawie 94 %
powierzchni le nej w Gminie. Z innych gatunków wi kszy jest tylko udzia brzóz 3,8 %.
Drewno sosnowe jest cennym materia em budowlanym oraz surowcem dla przemys u
celulozowo – p ytowego. Struktura wiekowa lasu z gospodarczego punktu widzenia nie jest
korzystna bowiem przewa aj

drzewostany m ode, do III klasy wieku (poni ej 60 lat),

stanowi ce ok. 64 %, natomiast lasów ponad stuletnich tj. powy ej V klasy wieku jest oko o
6 %, w zwi zku z czym uzysk drewna jest aktualnie znacznie ograniczony. Poniewa ubogie
z natury rzeczy siedliska borowe wyst puj ce na najs abszych glebach, stanowi tu ponad
86 % powierzchni le nej – przeci tna zasobno
3

roczny wynosz cy ok. 3 m /ha nale

na 1 ha grubizny oraz przeci tny przyrost

do najni szych warto ci w skali kraju. Z tego te

prawdopodobnie wzgl du wyst pi a asymetria pomi dzy wysokim zalesieniem Gminy
a stanem rozwoju przetwórstwa drewna i runa le nego.
Lasy znajduj ce si na terenie Gminy nale

do strefy du ego zagro enia po arowego.
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Kwestie dotycz ce ochrony przeciwpo arowej lasów reguluj przepisy na szczeblu unijnym
oraz

krajowym.

W ród

najwa niejszych

aktów

prawnych

poruszaj cych

tematyk

przeciwpo arow lasów wyró ni mo na:
Rozporz dzenie Rady nr 2158/92 z dnia 23 lipca 1992 r. o ochronie lasów Wspólnoty
przed po arami:
o obowi zek klasyfikacji terytoriów wg stopnia ryzyka po aru lasu,
o klasyfikacja obszaru musi odpowiada podzia owi administracyjnemu;
o dofinansowanie dzia

pa stw cz onkowskich w zale no ci od stopnia ryzyka

po arowego;
o zobowi zanie pa stw cz onkowskich do stworzenia Krajowego Systemu Informacji
o Po arach Lasu;
Rozporz dzenie nr 2152/2003 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 17 listopada 2003
r. dotycz ce monitorowania wzajemnego oddzia ywania lasów i rodowiska naturalnego
we Wspólnocie,
o zapewnienie ci
lasów nale

ci uregulowa i osi gni

w zakresie ochrony przeciwpo arowej

cych do Wspólnoty;

o obowi zek gromadzenia i przekazywania do UE danych dotycz cych po arów lasu;
o rozwój systemu informacji o po arach lasu i niezagospodarowanych terenach;
Rozporz dzenie rady nr 1698/2005 z dnia 20 wrze nia 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich:
o kategoryzacja zagro enia po arowego lasów wszystkich form w asno ci dla
wyodr bnionych podregionów;
o pomoc dotycz ca wzmocnienia systemu ochrony przeciwpo arowej.
ród aktów prawnych obowi zuj cych na szczeblu krajowym zaliczy mo na:
ustaw o lasach z dnia 28 wrze nia 1991 r. (art. 9, 13, 18, 26, 30),
ustaw o ochronie przeciwpo arowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (art. 3, 4),
ustawa o transporcie kolejowym z dnia 28 marca 2003 r. (art. 55),
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegó owych
zasad bezpiecze stwa przeciwpo arowego lasów okre laj ce:
o kategorie oraz stopnie zagro enia po arowego lasów;
o sposób zaliczania lasów do kategorii zagro enia po arowego lasów wraz
z metod oznaczania stopnia zagro enia po arowego;
o sposoby prowadzenia obserwacji lasów;
o wyposa enie punktów obserwacyjnych;
o parametry dróg le nych – dojazdy po arowe;
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o rodzaje i sposoby wykonywania pasów przeciwpo arowych;
o wyposa enie baz sprz tu do gaszenia po arów lasów
Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów:
o Rozdzia 9 – Zabezpieczenie przeciwpo arowe lasów, § 34, 35, 40
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymaga w
zakresie odleg

ci i warunków dopuszczaj cych usytuowanie drzew i krzewów,

elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w s siedztwie linii
kolejowej, a tak e sposobu urz dzania i utrzymania zas

od nie nych oraz pasów

przeciwpo arowych.
ród przepisów wewn trznych mo na wyró ni :
Statut Pa stwowego Gospodarstwa Le nego Lasy Pa stwowe,
Instrukcj ochrony przeciwpo arowej obszarów le nych,
Zarz dzenia i decyzje Dyrektora Generalnego Lasów Pa stwowych.
OBIEKTY I OBSZARY CHRONIONE
W

Polsce

stosuje

si

nast puj ce

formy

ochrony

przyrody:

parki

narodowe

i krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, obszary specjalnej
ochrony ptaków i specjalne obszary ochrony siedlisk NATURA 2000, ochron

gatunkow

ro lin, zwierz t i grzybów, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, u ytki ekologiczne
oraz zespo y przyrodniczo-dokumentacyjne. Cztery pierwsze formy ochrony, tzn.: parki
narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu
stanowi y krajow sie obszarów chronionych, uzupe nionych przez obszary NATURA 2000
oraz formy uznaniowe (w
uchwa

Rad

Gminnych),

wietle obecnych przepisów prawnych mog
obejmuj ce

u ytki

ekologiczne,

by

zespo y

powo ane

przyrodniczo-

krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody.

OBSZARY NATURA 2000
Na terenie Gminy Bobrowice znajduj si nast puj ce obszary Natura 2000:
Jezioro Janiszowice (kod obszaru: PLH080053), pow. obszaru - 206.1 ha,
Opis obszaru:
Jezioro Jawiszowice (Ja sko, Stró ka) po
Górzy skiego. Jego powierzchnia znajduje si
153,3 ha. Maksymalna g boko

one jest w pó nocnej cz

ci Obni enia

na wysoko ci 70,2 m n.p.m. i wynosi

tego akwenu osi ga 2,4 m, natomiast d ugo
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brzegowej nie przekracza 4,5 km. Przez Jezioro Ja sko przep ywa Górzynka (Kurka),
niewielki, skanalizowany dop yw Lubszy. Jest ono otoczone obszarem akumulacji
biogenicznej. W jego s siedztwie, po po udniowej stronie, wyst puj wydmy.
Warto

przyrodnicza i znaczenie:

Obszar chroni siedliska torfowiskowe o du ym stopniu naturalno ci, zwi zane z jeziorem,
w tym siedlisko ga uszki. Na wybitne walory przyrodnicze obiektu zwracali ju

uwag

przedwojenni botanicy niemieccy, podaj c tam stanowiska wielu rzadkich gatunków ro lin
naczyniowych oraz mszaków. Jak dot d nie uda o si potwierdzi obecno ci tych gatunków.
Kompleksy brzezin bagiennych i olsów torfowcowych otaczaj ce jezioro, ze wzgl du
na wysoki poziom wód, uniemo liwiaj przedostanie si do linii brzegowej jeziora.

Dolina Dolnego Bobru (kod obszaru: PLH080068), pow. obszaru - 1 730.1 ha,
Opis obszaru:
Obszar obejmuje biegn

z po udnia na pó noc dolin dolnego biegu Bobru na odcinku od

agania do Dychowa w okolicy Krosna Odrza skiego, z przerw

w okolicy Nowogrodu

Bobrza skiego.
Ukszta towanie terenu ca ego obszaru jest typowe dla redniej wielko ci rzek nizinnych ze
stosunkowo g boko wci tym korytem Bobru oraz ró nej szeroko ci p askimi terasami
zalewowymi rozci gaj cymi si na obu jego brzegach. Przebieg rzeki ma charakter naturalny
z meandrami i starorzeczami. Spadek pod

ny doliny na tym odcinku jest znaczny: od 93 m

n.p.m. w Starym aganiu do 50 m n.p.m. w Dychowie. Krajobraz obszaru wyznacza z jednej
strony sama rzeka o malowniczym meandruj cym przebiegu, a z drugiej strony,
towarzysz cy jej p aski obszar terasy zalewowej w mi dzywa u. Brzegom rzeki towarzyszy
zwykle pas nadrzecznych zaro li wierzbowych oraz pozosta
zalewowa stanowi mozaik

ci

gów wierzbowych. Terasa

k i wkraczaj cych na nie w wyniku sukcesji wtórnej zaro li

krzewiastych i niewielkich zadrzewie , a tak e pól uprawnych, ma ych lub redniej wielko ci
lasów

gowych i gr dowych oraz rozproszonych zbiorników wodnych.

Dolina rzeki pomi dzy o rodkami miejskimi ( aganiem i Nowogrodem Bobrza skim, wraz
z przy czonymi do niego Krzystkowicami) jest s abo zurbanizowana. Wyj tek stanowi
techniczna zabudowa stopnia wodnego i elektrowni w Dychowie. Jest ona zasilana wodami
przeprowadzanymi od zapory w Krzywa cu (na pó noc od Nowogrodu) osobnym kana em,
biegn cym na zachód od w
tereny otwarte (pola,
koryta rzeki s

ciwej doliny rzeki. W typach pokrycia terenu wspó dominuj

ki i towarzysz ce im zaro la krzewiaste) oraz lasy li ciaste. Brzegi

zdominowane przez zaro la wierzb krzewiastych, bogato uzupe nione

zadrzewieniami z wierzb drzewiastych.
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przyrodnicza i znaczenie:

Obszar ma du e znaczenie dla zachowania ci

ci korytarza ekologicznego doliny rzeki

wraz z wyst puj cymi tu licznymi biocenozami dobrze zachowanych 91F0
bowo-wi zowo-jesionowych.

gowych lasów

cznie stwierdzono tu 15 rodzajów siedlisk z Za cznika I

Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Znajduj

si

tu tak e wa ne stanowiska trzepli zielonej, jelonka rogacza, a tak e bobra

europejskiego. Ostoja ma du e znaczenie dla ochrony kozy z otawej. Uzupe nia te
reprezentacj kozy.

browy Gubi skie (kod obszaru: PLH080069), pow. obszaru - 1 534.6 ha.
Bardzo dobrze zachowany kompleks kwa nych d brów, miejscami tylko pofragmentowany
odnikami sosnowymi. Z fragmentami kwa nych buczyn oraz torfowisk przej ciowych
i trz sawiska -

cznie stwierdzono tu 3 rodzajów siedlisk z Za cznika I Dyrektywy Rady

92/43/EWG.
Wa ne stanowiska jelonka rogacza oraz pachnicy d bowej. Jeden z najwa niejszych na
Ziemi Lubuskiej obszarów wyst powania jelonka w naturalnym krajobrazie le nym.
ród o: http://natura2000.gdos.gov.pl/
Rysunek 11. Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Bobrowice

ród o: http://natura2000.gdos.gov.pl/
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OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Zgodnie z Rozporz dzenie nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie
okre lenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa lubuskiego, na terenie
Gminy Bobrowice zlokalizowane s nast puj ce obszary chronionego krajobrazu:
obszar 25: „Dolina Bobru” o pow. 3 320 ha, obejmuj cy tereny w gminach: Krosno
Odrza skie, D bie, Bobrowice, Nowogród Bobrza ski, aga , Ma omice i Szprotawa
obszar 26: „Bronków – Janiszowice” o pow. 3 529 ha zlokalizowany w po udniowo –
zachodniej cz

ci Gminy.

POMNIKI PRZYRODY

Zgodnie z art. 40 ust.1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: „Pomnikami
przyrody s pojedyncze twory przyrody ywej i nieo ywionej lub ich skupiska o szczególnej
warto ci

przyrodniczej,

odznaczaj ce si

naukowej,

kulturowej,

historycznej

lub

krajobrazowej

oraz

indywidualnymi cechami, wyró niaj cymi je w ród innych tworów,

okaza ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, ród a, wodospady,
wywierzyska, ska ki, jary, g azy narzutowe oraz jaskinie”.
Na terenie Gminy Bobrowice w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody figuruj
dwa pomniki przyrody b

ce pojedynczymi drzewami.

Tabela 24. Pomniki przyrody na terenie Gminy Bobrowice
Akt poddaj cy ochronie
prawnej

Lp.

Nr rejestru

Przedmiot ochrony

1

150/1

b, obw. 300 cm, wys. 16 m, wiek 300 lat
m. Kukad o

Dec. Nr RLS–XI–7/41/76 z
24.12.76 r.

2

1358/2

b szyp., obw. 380 cm, Nadle nictwo
Krzystkowice oddz. 43 h

Rozp. Nr 2 W. Ziel. z 27.04.93
r. Dz. Urz. Woj. Ziel. Nr 4/93

Skupiskiem cennych okazów drzew pomnikowych s

równie tereny parków. W wykazie

parków uj tych w ewidencji konserwatorskiej figuruj miejscowo ci:
Bobrowice,
Chojnowo,
Czeklin.
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Pod wzgl dem przyrodniczym najcenniejsze okazy drzew rosn

w parku w Chojnowie.

Niemo liwy do identyfikacji jest teren parku w Czeklinie. Pilnym przedsi wzi ciem jest
sporz dzenie aktualnej ewidencji pomników przyrody w granicach Gminy i oznakowanie ich
tabliczkami z god em pa stwowym.

U YTKI EKOLOGICZNE
ytki ekologiczne s

to chronione pozosta

ci ekosystemów, które s

ró norodno ci biologicznej. Do u ytków ekologicznych zaliczy

zachowaniu

mo na mi dzy innymi:

naturalne zbiorniki wodne, ródpolne i ródle ne oczka wodne, k py drzew, k py krzewów,
bagna, torfowiska, wydmy, siedliska przyrodnicze, jak równie

stanowiska rzadkich

lub chronionych gatunków ro lin i zwierz t. Obszary te charakteryzuj
powierzchni

i posiadaj

si

niewielk

mniejsze walory przyrodnicze w porównaniu z rezerwatami

przyrodniczymi.
Organem ustanawiaj cym u ytki ekologiczne jest rada gminy, w odpowiedniej uchwale
podaj c nazw , powierzchni , po

enie oraz zakazy dotycz ce obiektu.

Na terenie Gminy Bobrowice wyst puj

u ytki ekologiczne w postaci pozosta

ci

ekosystemów, maj cych znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów
siedlisk, takich jak: naturalne zbiorniki wodne, ródpolne i ródle ne oczka wodne, k py
drzew i krzewów, bagna, torfowiska i wydmy, p aty nieu ytkowanej ro linno ci, starorzecza,
wychodnie skalne, skarpy, kamie ce, itp.
Tabela 25. U ytki ekologiczne na terenie Gminy Bobrowice
Lp.

Nazwa u ytku ekologicznego

Powierzchnia u ytku [ha]

1

Osiem Hektarów

16,97

2

Dachów

13,32

3

Bobrowy Las

3,52

4

Stru ka

4,32

5

Bagna Bejtlicha

6,25

6

Sitowisko

3,63

7

Prze om Bobru

8,77

8

Bobrowe Wierzby

1,84

RAZEM

58,62

ród o: Rozporz dzenie Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25.03.2002 r. w sprawie uznania za u ytek
ekologiczny (Dz. U. Nr 44, poz. 554 ze zmianami)
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Zarz dzanie terenami, na których znajduj si u ytki ekologiczne zale y od tego, kto jest
cicielem nieruchomo ci, na której znajduje si

obiekt chroniony. Nale y jednak

podkre li , e u ytki ekologiczne tworzone s zazwyczaj w terenach nale

cych do Skarbu

Pa stwa, przez co opieka nad nimi jest u atwiona. W przypadku, gdy u ytki tworzone s na
terenach le nych, zarz dzaniem zajmuje si

nadle nictwo. Istniej

równie sytuacje, gdy

teren obj ty ochron nale y do gminy. Sytuacje, kiedy u ytek ekologiczny nale y do osoby
prywatnej nale

do rzadko ci. Mo liwe jest odkupywanie obiektów chronionych przez Skarb

Pa stwa lub gmin w celu ochrony u ytku lub stosowanie zwolnie podatkowych. W celu
dbania o obiekty cenne przyrodniczo mo liwe jest tak e wykupywanie b

dzier awienie

cennych przyrodniczo miejsc przez organizacje lub stowarzyszenia zajmuj ce si ochron
rodowiska, jak równie

roztaczanie opieki nad obiektami chronionymi przez szko y,

harcerzy, itp.
Zabiegi ochronne powinny by wykonywane wtedy, kiedy s niezb dne. Cel wykonywania
takiego zabiegu powinien by

precyzyjnie okre lony oraz znajdowa

uzasadnienie

w obecnym stanie przyrody.
W przypadku lasów, zadrzewie , torfowisk, zbiorników wodnych, cieków wodnych powinna
dominowa

ochrona bierna, a wi c zabezpieczenie nienaruszalno ci i ochrona przed

oddzia ywaniem zewn trznym. W przypadku torfowisk oraz terenów bagiennych nale y
zapewni zachowanie stosunków wodnych oraz zapobiega podejmowaniu w pobli u dzia
wp ywaj cych na stosunki wodne (np. rozleg e zr by zupe ne w lasach).
Istotne jest, aby uwzgl dnia obiekty chronione w ewidencji gruntów oraz w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego.
ród o: Koreleski K., Zasady tworzenia i zarz dzania u ytkami ekologicznymi w Polsce,
Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Kraków 2005)

TERENY ZIELENI URZ DZONEJ
Tereny zieleni definiuje si

jako - tereny wraz infrastruktur

techniczn

funkcjonalnie z nimi zwi zanymi, pokryte ro linno ci , znajduj ce si

i budynkami

w granicach wsi

o zwartej zabudowie lub miast, pe ni ce funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
os onowe, a w szczególno ci parki, ziele ce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne,
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a tak e ziele towarzysz ca ulicom,
placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, sk adowiskom, lotniskom oraz obiektom
kolejowym i przemys owym.
Na terenie Gminy Bobrowice, wed ug danych GUS (2011 r.), znajdowa y si tereny zieleni
osiedlowej o powierzchni 0,5 ha.
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Znaczenie zieleni dla funkcjonowania Gminy jest nieocenione. Ziele nie tylko modyfikuje
lokalne warunki klimatyczne, ale tak e oczyszcza atmosfer

z zanieczyszcze

sta ych

i gazowych, reguluje stosunek CO2 i O2 w atmosferze, wyt umia ha as oraz stanowi miejsce
wypoczynku i rekreacji. Rola terenów zielonych wi

e si

z kszta towaniem warunków

przestrzennych i zdrowotnych oraz bezpo rednio wp ywa na walory estetyczne krajobrazu.

8.1.2. Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu
Cel strategiczny

Ochrona, odtwarzanie i zrównowa one ró norodno ci
biologicznej

Cele krótkookresowe do roku 2016:
Zrównowa ona gospodarka le na.
Zachowanie bioró norodno ci zw aszcza na terenach chronionych.
Cele d ugookresowe do roku 2020:
Utrzymanie i ochrona obszarów o wysokich warunkach przyrodniczych.
Utrzymanie bioró norodno ci poprzez ochron gatunkow ro lin i zwierz t.
Powi zanie polityki rodowiskowej z planowaniem przestrzennym.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Inwentaryzacja i waloryzacja
obszarów cennych przyrodniczo

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

2

Prowadzenie gospodarki le nej
uwzgl dniaj cej wymogi
ochrony prawnej konkretnych
obszarów przyrodniczych

Gmina
Bobrowice

-

Nadle nictwo,
ciciele
lasów
prywatnych

2013-2020

3

Ochrona lasów na terenie
Gminy oraz tworzenie nowych
obszarów le nych poprzez
zalesianie gruntów rolnych o
niskiej bonitacji

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice
ciciele
lasów
prywatnych,
Nadle nictwo,
WFO iGW,
Starosta
Powiatu
Kro nie skiego

4

Racjonalne gospodarowanie
cennymi zasobami
przyrodniczymi Gminy

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

5

Utrzymywanie istniej cych form
ochrony przyrody

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Regionalny
Konserwator
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Przyrody
6

Tworzenie nowych obszarów
chronionych

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

7

Promocja walorów
przyrodniczych Gminy

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

8.2. Gleby
8.2.1. Stan aktualny
Jako

gleb na terenie Gminy w istotny sposób wp ywa na jej potencja . Gleby dobrej jako ci

oznaczaj

nie tylko zdrowe i wysokie plony, ale tak e warunkuj

prawid owy rozwój

cz owieka, gdy wraz z po ywieniem ro linnym i zwierz cym dostarczaj odpowiedniej ilo ci
wysokokalorycznych sk adników od ywczych, witamin, substancji mineralnych, niezb dnych
do budowy i w

ciwego funkcjonowania organizmu. Razem z po ywieniem cz owiek pobiera

sk adniki korzystne, jak i niekorzystne dla swego rozwoju.
Jako

gleb ma wp yw na rozmieszenie upraw rolniczych, ale zale y ona równie

od odpowiedniej wilgotno ci, nawo enia mineralno – organicznego, warunków termicznych
oraz opadów atmosferycznych.
„W przypadku Gminy Bobrowice, najlepsze i naj

niejsze gleby wyst puj w dolinie Bobru

oraz w obr bie wysoczyzny morenowej, w po udniowo – zachodniej cz

ci Gminy. Stanowi

je gleby o sk adzie mechanicznym glin lekkich, glin lekkich pylastych, piasków gliniastych
pod cielonych glinami rednimi b

lokalnie piaskami lu nymi. Gleby tego typu zaliczane s

do kompleksu pszennego dobrego i ytniego bardzo dobrego II – III klasy gruntów ornych.
W s siedztwie w.w. terenów w obr bie tych samych form wyst puj
zaliczane do kompleksu

ytniego dobrego. Wytworzone s

nieco gorsze gleby,

z piasków gliniastych mocno

pylastych i piasków gliniastych lekkich, zaliczanych do III b – IV b klasy gruntów ornych.
Niezalesione powierzchnie sandrów, fragmenty wysoczyzny i terasy rzeki Bóbr zajmuj gleby
lekkie i bardzo lekkie wytwarzane z piasków s abogliniastych lub gliniastych lekkich
pod cielonych piaskami lu nymi. Stanowi

one grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej,

zaliczane do kompleksu przydatno ci rolniczej ytniego s abego i bardzo s abego.
Dna rynien „mi dzywa owych” i terasy zalewowe i nadzalewowe wype niaj gleby torfowe,
torfowo – mu owe, lokalnie murszowo – mineralne, mady, czarne ziemi stanowi ce trwa e
ytki redniej i najs abszej klasy.”
ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)
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Rysunek 12. Gleby w Polsce

ród o: http://www.geomatura.pl/

Na stan gleb na terenie Gminy Bobrowice wp ywaj

g ównie czynniki pochodzenia

antropogenicznego:
o Wydobywanie kopalin ze z

. Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany

w naturalnym krajobrazie i dlatego wymaga przywrócenia tych terenów do
ytkowania rolniczego lub le nego – poprzez zalesianie gruntów zdegradowanych.
o Nadmierne nawo enie, które mo e prowadzi
i

substancjami

toksycznymi

obecnymi

w

do zatrucia metalami ci

nawozach.

Dzia alno

kimi

zak adów

produkcyjno-us ugowych, w wyniku której do gleb mog przedostawa si szkodliwe
substancje.
o Erozja spowodowana niew

ciwym u ytkowaniem gruntów.
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o Komunikacja i transport samochodowy, przyczyniaj cy si do zanieczyszczenia gleb
po

onych w bezpo rednim s siedztwie intensywnie u ytkowanych szlaków

komunikacyjnych.
o Ponadto ogromne szkody w glebie wyrz dzaj : sk adowanie odpadów w miejscach
do tego nie przeznaczonych, wypalanie traw, palenie odpadów na powierzchni ziemi,
odprowadzanie nieoczyszczonych cieków do rodowiska, nieszczelne szamba.
Badania chemizmu gleb
Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego
przez Instytut Uprawy Nawo enia u Gleboznawstwa w Pu awach. Badania prowadzone s
cyklicznie, w okresach pi cioletnich (ostatnio w 2010 r.).
Na obszarze Gminy Bobrowice nie zlokalizowano punktów badawczych. W powiecie
kro nie skim badania chemizmu gleb zosta y przeprowadzone w miejscowo ci S kowice
(gmina Gubin) – zlokalizowanej ok. 30 km od Gminy Bobrowice.

8.2.2. Przeobra enia gleb i przekszta cenia powierzchni ziemi
Nasilaj ce

si

sta e

wp ywy

ró norodnych

form

dzia alno ci

rolniczej,

us ugowej

i urbanizacyjnej przyczyniaj si do znacznych zmian w naturalnych warunkach glebowych.
Zmiany te przejawiaj si w postaci szeregu form degradacji pokrywy glebowej i prowadz
do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i w

ciwo ciach fizykochemicznych. Procesy

degradacji gleb zwi zane s przede wszystkim z:
rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej,
intensywnej melioracji gleb,
rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych,
trasami komunikacyjnymi,
terenami eksploatacji kopalin lub wyrobisk poeksploatacyjnych.
Przekszta cenia mechaniczne gleb powodowane s
i ubicie pod

przez zabudow

terenu, utwardzanie

a, zdj cie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi

(np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania wykopów i wyrówna . Wa
odgrywa

emisja

zanieczyszcze

powietrza

chemicznego degradowania gleb przez niew
i odpadow . W obszarach dolinnych

i

opad

zanieczyszcze

ciwie prowadzon

ród em zanieczyszcze

oraz

gospodark
gleb s

rol
procesy
ciekow

wylewy rzek,

zw aszcza tych, które prowadz wody zanieczyszczone.
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8.2.3. Program poprawy dla pola: Gleby
Cel strategiczny

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj oraz
rekultywacja terenów zdegradowanych

Cele krótkookresowe do roku 2016:
Racjonalne u ytkowanie zasobów naturalnych.
Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych.
Ograniczenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb i gruntów.
Ochrona gleb przed niew

ciw

agrotechnik

i nadmiern

intensyfikacj

produkcji

rolnej oraz nadmiernym stosowaniem rodków ochrony ro lin i nawozów.
Cele d ugookresowe do roku 2020:
Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej oraz poziomu
zanieczyszczenia.
Ograniczenie degradacji gleb spowodowanej ich rolniczym wykorzystaniem b
wydobywaniem kopalin.
Uaktualnienie informacji o jako ci oraz zanieczyszczeniu gleb i gruntów na obszarze
Gminy.
Inwentaryzacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

1

Upowszechnianie i
praktyczne wdra anie zasad
„Kodeksu dobrej praktyki
rolniczej”

Gmina
Bobrowice

2013-2020

2

Wspieranie i promowanie
rolnictwa ekologicznego

Gmina
Bobrowice

2013-2020

3

Inwentaryzacja terenów
zdegradowanych

Gmina
Bobrowice

2013-2020

KOSZT

-

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA
Wójt Gminy
Bobrowice;
Starosta Powiatu
Kro nie skiego,
Lubuski O rodek
Doradztwa
Rolniczego

-

Wójt Gminy
Bobrowice

-

Wójt Gminy
Bobrowice

8.3. Surowce mineralne
8.3.1. Stan aktualny
W obszarze Gminy Bobrowice wyst puj

udokumentowane z

a kopalin pospolitych

w postaci kruszywa naturalnego. Wg danych z rejestru geologa wojewódzkiego geologiczne
zasoby tych z

s nast puj ce:
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2) Bobrowice I – 242 tys. ton, z
3) Bobrowice – B - z

DO ROKU 2020”

e o zasobach rozpoznanych wst pnie w kat. C2,
e eksploatowane,

a piasków poza piaskami szklarskimi na pow. 3.06 ha,

4) Bronków – zasoby 5542 tys. ton, eksploatacja zaniechana,
5) Bronków – Pó noc, 430 tys. ton, z

e o zasobach rozpoznanych szczegó owo

(kategoria A, B, C1),
6) Chojnowo, zasoby 29755 tys. ton – rozpoznane szczegó owo,
7) Gubin-Zasiek-Brody, - Z

a w gli brunatnych energetycznych na pow. 11 276 ha,

8) Tarnawa Kro nie ska – zasoby 14688 tys. ton, z
9)

arkow - zasoby 132 ty . ton, z

Wyst puj ce z

e eksploatowane.

e eksploatowane.

a torfu i kredy jeziornej s

ma ej mi

szo ci i nie nadaj

si

do gospodarczego wykorzystania.”
Tabela 26. Z

a kopalin na terenie Gminy Bobrowice

ród o: Pa stwowy Instytut Geologiczny, MIDAS
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/

Charakterystyk istniej cych z

opublikowan w Systemie Gospodarki i Ochrony Bogactw

Mineralnych MIDAS, prezentuje tabela 27.
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Tabela 27. Charakterystyka z
Id

Nazwa
a

Forma
a

KN
1796

Bobrowice

pok adowa

Grupa
a

Kopaliny

Kopaliny wg
Nkz

II

Kruszywo
naturalne

a
mieszanek
wirowowpiaskowych

e rozpoznane
wst pnie

odkrywkowy

131,10

Kruszywo
naturalne

a
mieszanek
wirowowpiaskowych

eksploatacja z a
zaniechana

odkrywkowy

1,75

Kruszywo
naturalne

a piasków
poza piaskami
szklarskimi

e rozpoznane
szczegó owo

odkrywkowy

3,06

Kruszywo
naturalne

a kruszyw
naturalnych i
materia ów
pokrewnych

eksploatacja z a
zaniechana

odkrywkowy

35,16

-

e skre lone z
bilansu zasobów

odkrywkowy

4,16

e rozpoznane
szczegó owo

odkrywkowy

235,90

-

11 276,00

104,26

II
KN
4193

Bobrowice I

pok adowa

KN
15835

BobrowiceB

pok adowa

KN
4190

Bronków

Brak
danych

I

II
KN
4340

BronkówPó noc

Brak
danych

KN
1797

Chojnowo

pok adowa

WB
9371

GubinZasiekiBrody

pok adowa

KN
1798

Tarnawa
Kro nie ska

KN
8681

arków

pok adowa

a wg systemu MIDAS

-

II

-

II

pok adowa

Kruszywo
naturalne

Stan
zagospodarowania

Sposób
Powierzchnia
eksploatacji
a [ha]

Kruszywo
naturalne

a kruszyw
naturalnych i
materia ów
pokrewnych

gle
brunatne

a w gli
brunatnych
energetycznych

Kruszywo
naturalne

a
mieszanek
wirowowpiaskowych

e
zagospodarowane

odkrywkowy

Kruszywo
naturalne

a
mieszanek
wirowowpiaskowych

e
eksploatowane
okresowo

odkrywkowy

e rozpoznane
wst pnie

ród o: Pa stwowy Instytut Geologiczny, MIDAS
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/

Awarie mog ce si wydarzy podczas eksploatacji z
co nie mo na przewidzie

nale

do zdarze losowych, przez

zasi gu ich oddzia ywania oraz zagro

b

cych ich

nast pstwem. W celu zapobiegania i przeciwdzia ania awariom oraz ich potencjalnym
skutkom istotne jest stosowanie rozwi za

technicznych ograniczaj cych ryzyko ich

wyst pienia. Nale y podkre li , e zapobieganie awariom oraz likwidacja skutków odbywa
si w oparciu o obowi zuj ce przepisy prawa geologicznego i górniczego
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na terenie Gminy Bobrowice

ród o: Pa stwowy Instytut Geologiczny, MIDAS
http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/

8.3.2. Program poprawy w polu: Ochrona zasobów kopalin
Cel strategiczny

Zrównowa ona gospodarka zasobami naturalnymi

Cele krótkookresowe do roku 2016:
Maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania.
Ochrona

z

nieeksploatowanych

poprzez

uwzgl dnienie

ich

w

planach

zagospodarowania przestrzennego.
Cele d ugookresowe do roku 2020:
Minimalizacja negatywnego wp ywu na rodowisko przy eksploatacji z
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ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

1

2

NAZWA ZADANIA

Ochrona zasobów z
nieeksploatowanych

LOKALIZACJA

Gmina
Bobrowice

Rekultywacja terenów
zdegradowanych przez
eksploatacj kopalin

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
przedsi biorstwa
ce
cicielem
terenów

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
przedsi biorstwa
ce
cicielem
terenów

2013-2020

Gmina
Bobrowice

2013-2020

9. Zrównowa one wykorzystanie surowców, materia ów,
wody i energii
9.1. Racjonalizacja u ytkowania wody do celów produkcyjnych
i konsumpcyjnych

Cel d ugookresowy

Osi gni cie za

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych na cele przemys owe
i konsumpcyjne

onego celu, wynikaj cego bezpo rednio z Polityki Ekologicznej Pa stwa,

dzie mo liwe w przypadku podj cia dzia

przez podmioty gospodarcze funkcjonuj ce na

terenie Gminy, zu ywaj ce na cele produkcyjne znaczne zasoby wody, a tak e przez
jednostki komunalne, gospodaruj ce gminn infrastruktur techniczn .
W

celu

zmniejszenia wodoch onno ci

w strefie gospodarki, zak ady

korzystaj ce

ze rodowiska – pobieraj ce wod , surowce i energi powinny stosowa najlepsze dost pne
techniki (BAT). Istotne jest wdra anie systemów zarz dzania rodowiskowego w zak adach
(normy ISO 14000), wprowadzanie zasad Czystej Produkcji oraz przyst powanie do
programów sektorowych z dziedziny ochrony rodowiska.
Oszcz dne gospodarowanie wod ma istotne znacznie dla rodowiska naturalnego, a skala
oszcz dno ci zale y w g ównej mierze od
mieszka ców

Gminy.

Proekologiczne

wiadomo ci ekologicznej i determinacji

rozwi zania

powinny

by

tak e

stosowane

w budynkach u yteczno ci publicznej usytuowanych na terenie Gminy Bobrowice.
Dotychczasowe do wiadczenia (zebrane przez Witolda M. Lewandowskiego w opracowaniu
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pt. „Proekologiczne odnawialne ród a energii”), wskazuj

e najwa niejsze oszcz dno ci

wody uzyskuje si dzi ki:
„zainstalowaniu indywidualnych liczników wody w gospodarstwach domowych;
zast pieniu tradycyjnych sp uczek o du ej pojemno ci rozwi zaniami o innej
konstrukcji, umo liwiaj cymi 2-3 krotne zmniejszenie zu ycia wody;
zast pieniu zaworów d awicowych zaworami np. kulowymi, które maj

mniejsze

opory przep ywu i nie wymagaj wymiany uszczelek;
stosowaniu w bateriach umywalkowych, prysznicowych i kuchennych mieszaczy,
które napowietrzaj

wod , zwi kszaj

jej efektywn

obj to

i tym samym

zmniejszaj jej pobór;
zast pieniu wanien kabinami prysznicowymi, w których pobór wody jest 3-4 razy
mniejszy;
zmianie systemu mycia w umywalkach i zlewozmywakach – nie pod bie

wod ;

instalowaniu pralek i zmywarek o ma ym poborze wody”.
Cele krótkookresowe i kierunki dzia

:

1. Zmniejszenie zapotrzebowania na wod w przemy le i rolnictwie.
2. Wprowadzanie zamkni tych obiegów wody i wodooszcz dnych technologii produkcji
w przemy le.
3. Kontynuacja modernizacji sieci wodoci gowych w celu zmniejszenia strat wody
w systemach przesy owych.
4. Wspieranie dzia

maj cych na celu zmniejszenie zu ycia wody w gospodarstwach

domowych (modernizacja urz dze , instalacja liczników wody).
5. Prowadzenie dzia

edukacyjno-informacyjnych, zarówno dla mieszka ców Gminy,

jak i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczno ci i mo liwo ci oszcz dzania
wody.
Efekty wynikaj ce z racjonalizacji zu ycia wody:
zwi kszenie regionalnych zasobów wodnych
przywrócenie równowagi w rodowisku wodnym
ograniczenie deficytów wody
zmniejszenie ilo ci wytwarzanych cieków, a tym samym poprawa jako ci wód
ograniczanie marnotrawstwa wody
ograniczenie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych.
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ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Wdra anie technologii
wodooszcz dnych
w przedsi biorstwach

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Przedsi biorcy

2

Analiza zu ycia wody
podziemnej przez
mieszka ców, rolnictwo i
dzia alno gospodarcz

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

3

Modernizacja sieci
wodoci gowej w celu
ograniczenia strat wody na
etapie przesy u

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

4

Propagowanie zachowa
sprzyjaj cych oszcz dzaniu
wody przez dzia ania
edukacyjno-promocyjne
(akcje, kampanie skierowane
do wszystkich grup
spo ecznych)

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Placówki
wiatowe,
Regionalne
Centrum
Edukacji
Ekologicznej

Gmina
Bobrowice

2013-2020

9.2. Zrównowa one wykorzystanie energii
Zmniejszenie zu ycia energii na cele produkcyjne
i komunalno-bytowe

Cel d ugookresowy

Do realizacji za

onego celu, ze wzgl du na wzrastaj ce ceny energii, b

d

zarówno

przedsi biorcy, jak i w adze oraz mieszka cy Gminy Bobrowice. Zmniejszenie zu ycia
energii jest bowiem jedynym sposobem ograniczenia wydatków zwi zanych z pozyskaniem
energii elektrycznej, jak i cieplnej. Jednym z warunków rozwoju wspó czesnego wiata jest
enie do zmniejszenia zu ycia energii w ró nych procesach. Dotyczy to tak e procesów,
które s

do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu u ytkowania w budynkach:

ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodoci gowej.
Ni ej wymienione fakty, mówi ce, e:
zasoby paliw s ograniczone,
dost pno

do paliw jest coraz trudniejsza,

z uwagi na powy sze, ceny paliw b

mia y tendencj wzrostow ,

nale y ogranicza zanieczyszczenie rodowiska produktami procesów spalania,
wiadcz o znacznej roli dzia

zmierzaj cych do oszcz dzania energii i jej efektywnego

wykorzystania.
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W Polsce w wyniku przyj tej polityki spo eczno-gospodarczej energia nie by a szanowana,
a w spo ecze stwie zanika

nawyk oszcz dnego jej u ytkowania. Po roku 1990,

wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, nast pi o urealnienie cen no ników energii,
co zmusi o jej odbiorców do szukania rozwi za daj cych oszcz dno ci w tym zakresie.
Ochrona

rodowiska poprzez zmniejszenie zu ycia energii nie musi wcale odbywa

kosztem obni enia poziomu

ycia ani wi za

si

si

z pogorszeniem warunków pracy,

rezygnacj z ogrzewania mieszka , o wietlania ich i korzystania z coraz nowocze niejszych
urz dze

gospodarstwa domowego oraz zaprzestaniem z korzystania ze

rodków

transportu. Energi mo na bowiem zaoszcz dzi nast puj cymi metodami:
modyfikuj c istniej ce systemy energetyczne zarówno w samym procesie jej
wytwarzania, jak i transportu;
wprowadzaj c nowe energooszcz dne technologie w przemy le, budownictwie,
rolnictwie i gospodarstwach domowych;
promuj c oszcz dzanie energii akcjami propagandowymi oraz wprowadzaniem
zach caj cych do oszcz dzania bod ców ekonomicznych.
Dzia ania maj ce na celu racjonalizacj zu ycia energii b

w g ównej mierze prowadzone

przez podmioty gospodarcze, m.in. poprzez stosowanie energooszcz dnych technologii
produkcji, w adze samorz dowe pragn ce minimalizowa rachunki zwi zane z dostawami
paliw i energii elektrycznej na potrzeby infrastruktury publicznej. Zadaniem w adz
samorz dowych b dzie ponadto organizacja dzia

edukacyjnych i informacyjnych

z zakresu upowszechniania metod racjonalizacji zu ycia energii.
Zrównowa one

wykorzystanie

i budownictwa, poniewa

energii

dotyczy

nie

tylko

przemys u,

tak e indywidualne gospodarstwa domowe maj

energetyki
ogromne

mo liwo ci ochrony rodowiska poprzez energooszcz dne budownictwo, energooszcz dne
systemy ogrzewania oraz oszcz dzanie energii elektrycznej oraz o wietlenia.
Przyk adowe rozwi zania generuj ce oszcz dno ci zwi zane z o wietleniem obejmuj :
korzystanie z optymalnej liczby punktów wietlnych, rozmieszczonych na w
wysoko ci i odleg

ciwej

ci od miejsca pracy lub wypoczynku;

odpowiedni dobór rodzaju o wietlenia w danych warunkach pracy;
utrzymanie powierzchni arówek i os on odblaskowych we w

ciwej czysto ci;

stosowanie samoczynnych wy czników czasowych i w czników reaguj cych
na ruch lub d wi k do sterowania o wietleniem pomieszcze mieszkalnych, klatek
schodowych ulic, a nawet wystaw sklepowych.
W ESTMOR CONSULTING
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:

1. Wprowadzanie energooszcz dnych technologii i urz dze w przemy le, energetyce
i gospodarce komunalnej.
2. Zmniejszenie strat energii, zw aszcza cieplnej, w systemach przesy owych oraz
obiektach mieszkalnych, us ugowych i przemys owych.
3. Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych.
4. Racjonalizacja zu ycia i oszcz dzania energii przez spo ecze stwo Gminy
5. Stymulowanie i wspieranie przedsi wzi

w zakresie zmniejszania zu ycia energii

Efekty wynikaj ce ze zmniejszenia energoch onno ci gospodarki obejmuj :
zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych;
spadek zu ycia paliw;
zmniejszenie emisji zanieczyszcze powietrza;
ograniczenie kosztów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami;
zmniejszenie negatywnych oddzia ywa zanieczyszcze powietrza na rodowisko;
zmniejszenie kosztów produkcji energii.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Wdra anie technologii
energooszcz dnych
w przedsi biorstwach

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Przedsi biorcy

2

Zast pienie tradycyjnych
lamp ulicznych lampami
energooszcz dnymi

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

3

Termomodernizacja
budynków na terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Mieszka cy,
Przedsi biorcy

9.3.

2013-2020

Wykorzystanie energii ze róde odnawialnych

Cel d ugookresowy

Wzrost udzia u odnawialnych róde energii w finalnym
zu yciu energii, co najmniej do poziomu 15% w 2020 r.

Powy szy cel sformu owano w oparciu o zapisy „Polityki Energetycznej Polski do 2030 r.”
(przyj tej przez Rad Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwa

nr 202/2009) w zakresie

rozwoju wykorzystania OZE.
Do korzy ci wynikaj cych ze stosowania odnawialnych

róde energii mo na zaliczy

zmniejszenie negatywnego wp ywu energetyki na rodowisko naturalne. Dotyczy to przede
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wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uci
naturalnego. Poza tym nie mo na zapomnie ,

liwa dla

rodowiska

e mniejsza emisja przyczynia si

do znacz cej poprawy jako ci ycia mieszka ców danego regionu.
Energia wiatru:
Na terenie Gminy Bobrowice wyst puj

dobre warunki do zlokalizowania elektrowni

wiatrowych.
Polska po

ona jest w strefie o przeci tnych warunkach wietrzno ci, z pr dko ciami wiatru

na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru
do

dobrze pokrywaj

si

z maksymalnym zapotrzebowaniem na energi

ciepln , czyli

okresem wyst powania najni szych temperatur, trzeba zatem stwierdzi ,

e korzystanie

z tego ród a energii jest jak najbardziej uzasadnione.
Energia wiatru nale y do odnawialnych

róde energii, nie jest jednak dla

neutralna. W praktyce bowiem elektrownie wiatrowe mog

rodowiska

wywiera negatywny wp yw na

otoczenie – ludzi, ptaki oraz krajobraz. Problemem jest np. wytwarzany przez turbiny
wiatrowe monotonny, sta y ha as o niskim nat

eniu, który niekorzystnie oddzia uje

na psychik cz owieka. Innym ujemnym aspektem jest wp yw elektrowni na ptaki. Nie mo na
te

zapomnie

o ujemnym wp ywie farm na krajobraz, zajmuj

powierzchnie i zlokalizowane s
co zniech ca cz

one bowiem du e

cz sto w rejonach turystycznych lub nadmorskich,

osób do odwiedzenia takich miejsc. Instalacje wiatrowe utrudniaj tak e

rozchodzenie si fal radiowych.
Zaletami si owni wiatrowych s :
bezp atno

energii wiatru;

brak zanieczyszczenia rodowiska naturalnego;
mo liwo

budowy na nieu ytkach.

Z kolei jako wady wymieni nale y:
wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;
zagro enie dla ptaków;
zniekszta cenie krajobrazu;
negatywny wp yw na psychik cz owieka.
Korzy ci ekologiczn wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej,
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni w glowej, jest unikni cie emisji
do atmosfery nast puj cych zanieczyszcze : 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g py ów
i

lu.
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Energia s oneczna (kolektory s oneczne, ogniwa fotowoltaiczne):
Przyjmuje si ,

e energia s oneczna powinna stanowi jedno z g ównych alternatywnych

róde energii. Szczególnie latem mo e by

wykorzystywana do podgrzewania wody

ytkowej, suszenia p odów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania.
Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki s onecznej jest instalowanie indywidualnych
kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach u yteczno ci publicznej nale

cych

do Gminy Bobrowice. Mo liwe jest tak e wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do
zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegaj cych przez omawiany
obszar, co dodatkowo poprawi bezpiecze stwo osób poruszaj cych si

tymi szlakami

komunikacyjnymi. Coraz korzystniejsze ceny kolektorów i wi ksza wiadomo ci spo eczna w
zakresie wykorzystania energii s onecznej mo e przyczyni si do dynamicznego wzrostu
energii pozyskiwanej z tego ród a.
W przypadku Gminy Bobrowice, istniej

mo liwo ci pozyskania z kolektorów s onecznych

z 1 m2 powierzchni od 415 do 589 kWh energii cieplnej rocznie. Na terenie Gminy znajduj
si

kolektory s oneczne o

cznej mocy 15 kW. Natomiast w przypadku ogniw

fotowoltaicznych nie stwierdzono pozyskiwania energii elektrycznej z tych urz dze .
Energia wodna:
Na rzece Bóbr przep ywaj cej przez Gmin

Bobrowice zlokalizowanych jest 9 elektrowni

wodnych eksploatowanych przez Zespó Elektrowni Wodnych Dychów S.A., do których
nale

:
Elektrownia Wodna Raduszec Stary,
Elektrownia Wodna Dychów,
jaz Krzywaniec,
Elektrownia Wodna Gorzupia I,
Elektrownia Wodna Grajówka,
Elektrownia Wodna aga II,
Elektrownia Wodna aga I,
Elektrownia Wodna Ma omice,
Elektrownia Wodna Szprotawa.
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Rysunek 14. Elektrownie wodne na rzece Bóbr

ród o: http://www.zewdsa.com.pl/

Ze wzgl du na charakterystyczne po

enie Gminy mo liwe jest dalsze wykorzystywanie

potencja u rzeki do produkcji energii.
Energia geotermalna:
Gmina

Bobrowice

po

ona

jest

w

wi tokrzyskiego charakteryzuj cego si
Ponadto, z uwagi na konieczno

granicach
do

okr gu

przedsudecko-pó nocno-

niskim potencja em - 26 000 tpu/km2.

poniesienia du ych nak adów finansowych na wykonanie

ekspertyz okre laj cych potencja wykorzystania tego no nika energii, na terenie Gminy nie
jest obecnie wykorzystywana energia ze róde geotermalnych.
Cele krótkookresowe oraz kierunki dzia

:

1. Sukcesywne zwi kszenie udzia u róde odnawialnych w produkcji energii.
2. Zwi kszenie wykorzystania energii z regionalnych róde odnawialnych.

W ESTMOR CONSULTING

123

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

3. Pozyskanie pozabud etowych

DO ROKU 2020”

rodków finansowych na finansowanie inwestycji

w zakresie odnawialnych róde energii.
4. Dzia alno

edukacyjno-informacyjna w zakresie wykorzystania energii ze

róde

odnawialnych.

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

1

Motywowanie rolników
do zak adania plantacji ro lin
energetycznych

2

Promowanie korzy ci
z produkcji ro lin
energetycznych dla rolników
i rodowiska
Monta kolektorów
onecznych na budynkach
yteczno ci publicznej

3

Gmina
Bobrowice

LATA
REALIZACJI

2013-2020

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Starostwo
Powiatowe
w Kro nie
Odrza skim,
Organizacje
pozarz dowe

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Starostwo
Powiatowe
w Kro nie
Odrza skim

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

4

Promowanie wykorzystania
odnawialnych róde energii
w gospodarstwach domowych
na terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Organizacje
pozarz dowe

5

Budowa elektrowni
wiatrowych

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Przedsi biorcy

9.4.

Zrównowa one wykorzystanie materia ów

Cel strategiczny

Priorytetowym

celem

„zredukowanie

w

zakresie

negatywnego

wykorzystywaniem
rozdzieleniem

Zmniejszenie materia och onno ci i odpadowo ci produkcji

zasobów

(decoupling).

na rodowisko b

zrównowa onego

oddzia ywania

na

wykorzystania
rodowisko

zasobów

jest

spowodowanego

w

sytuacji

wzrostu

gospodarczego-koncepcja

W

praktyce

oznacza

to

zredukowanie

zwana

oddzia ywania

cego skutkiem wykorzystywania zasobów, przy jednoczesnej poprawie

ogólnej wydajno ci zasobów w obszarze gospodarki”.
ród o: „Strategia tematyczna w sprawie zrównowa onego wykorzystywania zasobów naturalnych”)
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Realizacja za

onego celu jest uwarunkowana podj ciem proekologicznych dzia

zak ady produkcyjne funkcjonuj ce na terenie Gminy Bobrowice. Motywacj
dzia

w tym zakresie stanowi

przez

do podj cia

coraz wy sze koszty zakupu materia ów oraz utylizacji

odpadów poprodukcyjnych, w zwi zku z czym dzia ania ograniczaj ce materia och onno
oraz odpadowo

produkcji prze

si na konkretne oszcz dno ci przedsi biorstw.

Zadaniem w adz samorz dowych oraz organów publicznych b dzie natomiast informowanie,
wspieranie i monitorowanie dzia

podejmowanych przez zak ady produkcyjne w zakresie

ograniczania materia och onno ci i odpadowo ci produkcji oraz kontrola zgodno ci tych
dzia

z obowi zuj cymi przepisami prawa.

Cele krótkookresowy oraz kierunki dzia
1. Poprawa

efektywno ci

produkcji

:
na

skutek

zastosowania

nowoczesnych

i oszcz dnych technologii produkcji.
2. Zwi kszenie recyklingu i odzysku materia owego i energetycznego w zak adach
produkcyjnych.
3. Minimalizacja oddzia ywania dzia alno ci produkcyjnej na

rodowisko naturalne

(ograniczanie masy odpadów i zu ycia wody oraz emisji zanieczyszcze i ha asu).

ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Wdra anie technologii
ma oodpadowych w
przedsi biorstwach

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Podmioty
gospodarcze

2

Ograniczenie
materia och onno ci produkcji

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Podmioty
gospodarcze

10. W czanie

aspektów

ekologicznych

do

polityk

sektorowych
10.1. Zagadnienia ochrony rodowiska w uj ciu sektorowym
10.1.1.Rolnictwo
Na terenie Gminy Bobrowice rolnictwo jest jedn

z podstawowych form dzia alno ci

gospodarczej i ród em utrzymania wi kszo ci mieszka ców obszarów wiejskich. Obecno
Polski w strukturach UE stwarza ogromne mo liwo ci, bowiem jedn

z fundamentalnych

zasad Wspólnoty jest swoboda przep ywu towarów (w tym m.in. p odów rolnych, przetworów
itp.), z drugiej za strony wymusza zmiany maj ce na celu podniesienie konkurencyjno ci
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rodzimej produkcji. W przypadku za zmian niezb dne jest, aby uwzgl dnia y one aspekty
ochrony rodowiska i zrównowa onego rozwoju.
Nale y zauwa

, e walory przyrodnicze obszarów wiejskich tworz doskona e warunki dla

rozwoju rolnictwa ekologicznego w zwi zku z coraz wi kszym zainteresowaniem
i zapotrzebowaniem na

ywno

ekologiczn . Rolnictwo ekologiczne jest wa nym

czynnikiem zwi kszaj cym zatrudnienie na wsi, dostarcza nowych miejsc pracy oraz daje
rolnikom dodatkowe ród o dochodu.
Do po

danych, planowanych do osi gni cia cech zrównowa enia sektora rolnictwa nale

:

optymalne wykorzystanie potencja u biologicznego gleb, poprzez dostosowanie
rodzaju

produkcji

do

jako ci

rolniczej

przestrzeni

produkcyjnej,

zalesienie

nieprzydatnych dla rolnictwa oraz zminimalizowanie powierzchni gruntów rolnych
przekazywanych na inne cele, zw aszcza gruntów wysokich klas bonitacyjnych,
podniesienie dochodowo ci gospodarstw rolnych dzi ki poprawie jako ci produkcji
rolniczej,
powszechne wdro enie dobrych praktyk rolniczych, zw aszcza w zakresie stosowania
nawozów
i

mineralnych

gospodarowania

i

chemicznych

obornikiem

i

rodków

gnojowic ,

ochrony

regulacji

ro lin,

stosunków

nawo enia
wodnych,

mechanizacji prac polowych,
wprowadzenie na szerok skal rolnictwa ekologicznego i rozwój agroturystyki,
rozwój

infrastruktury

technicznej

infrastruktury zwi zanej z ochron

na

obszarach

wiejskich

w

szczególno ci

rodowiska.

Poni sza tabela prezentuje liczb gospodarstw na terenie Gminy Bobrowice.
Tabela 28. Wielko

gospodarstw na terenie Gminy Bobrowice

Lp.

Wielko
gospodarstwa

1.

do 1 ha

260

92,87

2.

1-5 ha

74

179,41

3.

5-10 ha

25

200,92

4.

10-15 ha

12

159,05

5.

powy ej 15 ha

41

2948,64

Ilo

gospodarstw

Powierzchnia
gospodarstw [ha]

ród o: Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Na terenie Gminy g ównymi kierunkami rolnictwa s : uprawa zbo a, a tak e hodowla trzody
chlewnej, byd a oraz drobiu, co prezentuj szczegó owo tabele 29 i 30.
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Tabela 29. Wykaz upraw na terenie Gminy z podzia em na liczb gospodarstw rolnych
oraz ich powierzchni
Liczba gospodarstw rolnych

Powierzchnia
gospodarstw ogó em
(ha)

ogó em

105

1644,54

zbo a razem

85

1387,63

zbo a podstawowe z mieszankami

80

879,06

ziemniaki

50

19,09

Uprawy

ród o: Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Tabela 30. Wykaz pog owia zwierz t gospodarskich z podzia em na liczb gospodarstw
na terenie Gminy
Liczba gospodarstw

Liczba zwierz t
gospodarskich (szt.)

byd o razem

20

259

byd o krowy

19

136

trzoda chlewna razem

13

107

trzoda chlewna lochy

6

12

konie

10

74

drób ogó em razem

92

2143

drób kurzy

91

1696

Zwierz ta gospodarskie

ród o: Powszechny Spis Rolny 2010 r.

Poza tradycyjn gospodark roln , w Gminie Bobrowice rozwija si w niewielkim zakresie
agroturystyka, co jest wynikiem sprzyjaj cych warunków przyrodniczych.

10.1.2. Przemys
Na terenie Gminy Bobrowice dzia alno
i

rednie

przedsi biorstwa.

najwa niejsz

funkcj

W

gospodarcz

strukturze

prowadz

dzia alno ci

przede wszystkim ma e

podmiotów

gospodarczych

pe ni handel i rolnictwo. Szczegó owy wykaz najwi kszych

przedsi biorstw znajduje si w rozdziale 4.10. „Sytuacja gospodarcza”.
Obecnie zanieczyszczenie powietrza jest niewielkie. Nale y jednak podkre li , i
zanieczyszcze
ha asu, mo liwo

emisja

do powietrza i wód, degradacja powierzchni ziemi i krajobrazu, emisja
wyst pienia awarii mo e negatywnie wp yn

naturalnego. Zgodnie z zasad
ca kowit odpowiedzialno

na stan

rodowiska

„zanieczyszczaj cy p aci”, przedsi biorcy powinni ponosi

za podejmowane dzia ania mog ce pogorszy stan rodowiska

przyrodniczego. Istotne jest, aby sprawcy zanieczyszcze i przekszta ce nie ograniczali si
do naprawy zaistnia ych szkód i spe nienia wymogów okre lonych w pozwoleniach
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na korzystanie ze rodowiska, ale zmierzali do zapobiegania i minimalizacji negatywnych
oddzia ywa .
Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemys owej, us ug
i handlu proponuje si wprowadzenie nast puj cych zasad zrównowa onego rozwoju:
1. zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszcze ,
2. zasada utrzymania i ochrony istniej cych zasobów rodowiska przyrodniczego,
3. zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu
wysokiego udzia u terenów zielonych,
4. zasada stosowania najlepszej dost pnej techniki (BAT), w tym technologii
energooszcz dnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii
odnawialnej,
5. zasada ograniczania ryzyka wyst pienia powa nej awarii oraz jej skutków dla ludzi
i rodowiska.

10.1.3. Transport
Jednym z atutów Gminy powinien by

dobry uk ad komunikacyjny wraz z rozwini tym

systemem lokalnego transportu zbiorowego. Z uwagi na zwi kszaj cy si

ruch pojazdów

proponuje si nast puj ce cele dla zrównowa enia sektora transportu dla Gminy Bobrowice:
Poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego poprzez:
uzyskanie przez wszystkie

eksploatowane

rodki transportu parametrów

w zakresie walorów u ytkowych oraz w zakresie oddzia ywania na rodowisko,
jakie b

w tym czasie obowi zywa y w Unii Europejskiej,

doprowadzenie

ogólnej

przepustowo ci

szlaków

i

w

ów

infrastruktury

transportowej, a tak e jej rozmieszczenia przestrzennego, do stanu w pe ni
odpowiadaj cego

rzeczywistym

zarówno

transportowe, jak

„zatory”

potrzebom
i zbyt

przewozowym,
ma y

stopie

eliminuj cego
wykorzystania

stworzonego potencja u oraz ewentualne, zwi zane z takim zjawiskiem straty.
popraw stanu istniej cych dróg i ulic (w zale no ci od konieczno ci - poprzez ich
przebudow , utwardzenie, modernizacj , poszerzenie).
Usprawnienie i wzmocnienie po cze komunikacyjnych Gminy.
Rozwój komunikacji zbiorowej oraz poprawa warunków podró owania.

10.1.4. Gospodarka komunalna i budownictwo
Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównowa enia gospodarki komunalnej
i budownictwa obejmuj :
1. Spe nienie wszystkich wymaga

wynikaj cych z przepisów prawa krajowego i regulacji

Unii Europejskiej, a tak e okre lonych regu ami racjonalno ci i dobrej praktyki
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gospodarowania, dotycz cych stanu infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej
w zakresie: uzdatniania wody do picia, oczyszczania i odprowadzania

cieków,

zagospodarowania odpadów, ograniczania emisji ze spalania w lokalnych kot owniach,
opomiarowanie zu ycia wody i ciep a, zmniejszenie strat przesy owych wody i ciep a.
2. Tworzenie b

utrzymanie adu przestrzennego w Gminie, obejmuj cego zachowanie

ciwych relacji pomi dzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi, zaplanowany,
zharmonizowany z krajobrazem kszta t architektoniczno – urbanistyczny pojedynczych
budynków i ich zespo ów, dba

o czysto

i porz dek.

3. Ca kowite wyeliminowanie samowoli budowlanej.
4. Szerokie wdra anie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych
(organizacja zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jako , a zw aszcza
uci

liwo

dla rodowiska, maszyn i urz dze oraz rodków transportu, porz dkowanie

i rekultywacja zaj tego terenu po zako czeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspierane
nadzorem inwestorskim i administracyjnym w pe ni wykorzystuj cym zalecenia zawarte
w wykonanych ocenach oddzia ywania projektowanych inwestycji na rodowisko.

10.1.5. Turystyka i rekreacja
Na terenie Gminy Bobrowice znajduj

si

o rodki wypoczynkowe, stadniny koni, owiska

dkarskie, gospodarstwa agroturystyczne i hotel.
„W oparciu o wyj tkowe i bogate walory przyrodnicze, które tworzy po czenie wysokiej
lesisto ci, czystej p yn cej malowniczymi meandrami rzeki, akwenów wodnych naturalnych
i sztucznych w Gminie Bobrowice rozwin a si funkcja turystyczno – rekreacyjna.
Zagospodarowanie gminy zwi zane z t funkcj zdominowane zosta o przez dwie formy:
–

wypoczynek przywodny pobytowy i weekendowy realizowany w trzech o rodkach
wypoczynkowych,

zlokalizowanych

w

Bronkowie,

Ko atce

i

Stru ce

(aktualnie

w przebudowie)
–

wypoczynek indywidualny pobytowy, którego baz stanowi :
hotel „Pensjonat Dychów”
gospodarstwa agroturystyczne, wi kszo

z nich w Bronkowie

zabudowa letniskowa w rejonie jeziora B eszno w Bronkowie i Ko atce oraz nad rzek
Bóbr w Tarnawie Kro nie skiej.
W uk adzie przestrzennym Gminy funkcja turystyczno - wypoczynkowa najintensywniej
rozwija si

w Bronkowie i Ko atce oraz na mniejsz

skal

w Tarnawie Kro nie skiej nad

Bobrem i w Stru ce nad jez. Ja sko.”
ród o: Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
z elementami Strategii rozwoju)
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Ruch turystyczny na analizowanym obszarze, zw aszcza w okresie letnim, mo e wp ywa
w znacznym stopniu na rodowisko naturalne, dlatego nale y podejmowa dzia ania maj ce
na celu ograniczenie negatywnego oddzia ywania na rodowisko.
Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównowa enia sektora rekreacji i turystyki
obejmuj :
Optymalne

wykorzystanie

walorów

przyrodniczych

Gminy

do

celów

rekreacji

i turystyki.
Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy.
Wspieranie towarzystw i fundacji zajmuj cych si turystyk , rekreacj i sportem.
Wspieranie rozbudowy szlaków pieszych, konnych i rowerowych.
Kontynuacja

i

wdra anie

programów

wspieraj cych

rozwój

rekreacji

i

sportu

mieszka ców, organizacja turniejów i zawodów sportowych.
Wspieranie towarzystw i fundacji zajmuj cych si turystyk , rekreacja i sportem.
Rozszerzanie edukacji ekologicznej o przyrod Gminy.
Ochrona dziedzictwa kulturowo-historycznego (program ochrony zabytków).

10.1.6. Aktywizacja rynku do dzia
Cele krótkoterminowe i kierunki dzia

na rzecz rodowiska

:

Uwzgl dnianie w przetargach organizowanym przez administracj

samorz dow

wymogów ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione.
Kszta towanie równoprawnych warunków konkurencji przez pe ne stosowanie zasady
„zanieczyszczaj cy p aci”, wraz z uwzgl dnieniem kosztów zewn trznych.
Wspieranie

powstawania

i

zachowania

tzw.

„zielonych”

miejsc

pracy,

w szczególno ci w: ochronie przyrody, odnawialnych ród ach energii, dzia aniach
na rzecz oszcz dzania zasobów (zw aszcza energii i wody).
Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

11. Edukacja ekologiczna
Zgodnie z przepisem art. 77 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony
rodowiska problematyk ochrony rodowiska uwzgl dnia si w podstawach programowych
kszta cenia ogólnego dla wszystkich typów szkó . Obowi zkiem tym ustawodawca obj
równie

organizatorów kursów prowadz cych do uzyskania kwalifikacji zawodowych.

Konstytucyjnych podstaw dla realizacji edukacji ekologicznej nale y upatrywa w zasadzie
zrównowa onego rozwoju (art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r.)
oraz w generalnym obowi zku ka dego obywatela do dba
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odpowiedzialno ci za spowodowane przez siebie jego pogorszenie okre lonym w art. 86
Konstytucji RP.

11.1. Dotychczasowa edukacja ekologiczna
Obecnie edukacja ekologiczna na terenie Gminy Bobrowice prowadzona jest przede
wszystkim w formalnym systemie kszta cenia. Ponadto prowadzone s akcje plakatowe na
rzecz zmniejszenia si

ilo ci odpadów, akcje sprz tanie

ekoedukacyjne dla dzieci i doros ych, które przyczyniaj

si

wiata, odbywaj

si

festyny

do zwi kszania wra liwo ci

ekologicznej mieszka ców.

11.2. Edukacja ekologiczna formalna (szkolna)
Edukacja ekologiczna obecna jest w formalnym systemie kszta cenia. Rozporz dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta cenia ogólnego w poszczególnych
typach szkó , wprowadza edukacj
o

charakterze

ekologiczn

w postaci oddzielnej

wychowawczo-dydaktycznym pocz wszy od

II

cie ki edukacyjnej

etapu

edukacyjnego

(klasy IV-VI).
Dzieci i m odzie

s

najbardziej podatn

grup , szybko przyswajaj

nowe, po

dane

wzorce zachowa . Z kolei na kszta cenie postaw ekologicznych tej grupy ma wp yw wiele
czynników takich jak: rodzina, proces nauczania i wychowania, zaj cia pozaszkolne, rodki
masowego przekazu, grupa rówie nicza. Od poziomu wiedzy spo ecze stwa natomiast
uzale niona jest w

ciwa i skuteczna ochrona rodowiska naturalnego. Dlatego w

wa na jest obecno

edukacji ekologicznej w programie nauczania placówek o wiatowych.

Na terenie Gminy Bobrowice prowadzone s
i promowanie dzia

nie tak

dzia ania maj ce na celu edukacj

proekologicznych g ównie podczas zaj

szkolnych. S to dzia ania

skierowane w g ównej mierze do dzieci i m odzie y, a poprzez nie do osób doros ych.

11.3. Edukacja ekologiczna pozaszkolna
W ostatnich latach obserwuje si rosn ce zainteresowanie niektórych grup osób doros ych
zdobywaniem wiedzy na temat otaczaj cego ich
uczestniczenia w dzia aniach
w spo ecze stwie wskazuj

na

rzecz

jego

rodowiska, a tak e mo liwo ci

ochrony. Zachowania

jednak, e poziom akceptacji dla dzia

rodowiska maleje, a zachowania prokonsumpcyjne dominuj

obserwowane

z zakresu ochrony

nad proekologicznymi.

Dlatego rola edukacji ekologicznej i wprowadzanie jej nowych form s nadal bardzo istotne.
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Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia

wiadomo ci ekologicznej

doros ych jest zaanga owanie mieszka ców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego
informowania spo ecze stwa o stanie rodowiska, mo liwo ciach prawnych uczestniczenia
w podejmowaniu decyzji maj cych wp yw na obecny i przysz y stan.
Proponowane dzia ania w ramach edukacji dla mieszka ców Gminy Bobrowice obejmuj
tak e:
organizacj szkole , wyk adów i seminariów dla zainteresowanych osób.
opracowanie i wdro enie programów doradczych z zakresu ochrony

rodowiska

i gospodarki odpadami, w tym tak e mo liwo ci wdra ania technik odzysku odpadów.
wspó prac z klubami ekologicznymi oraz o rodkami doradczymi.
dzia ania promocyjne.
doradztwo indywidualne.

11.4. Cele w zakresie edukacji ekologicznej
Cel strategiczny

Propagowanie w

ciwych zachowa i postaw dotycz cych
rodowiska naturalnego

Cele krótkookresowy do roku 2016:
Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i m odzie y.
Kszta towanie prawid owych wzorców zachowa poszczególnych grup spo ecze stwa
gminy w zakresie zu ycia i zanieczyszcze

wody, gospodarki odpadami oraz

ochrony przyrody.
Cele d ugookresowy do roku 2020:
Kontynuacja i rozszerzanie dzia

edukacyjnych w szko ach z zakresu ochrony

rodowiska przyrodniczego.
Stworzenie warunków do rozwoju bazy edukacji ekologicznej.
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ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI NA TERENIE GMINY BOBROWICE
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Promocja walorów
przyrodniczych Gminy, w tym
publikacje na gminnej stronie
internetowej

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

2

Organizowanie prelekcji
i warsztatów z zakresu
edukacji ekologicznej dzieci
i m odzie y szkolnej, m.in.
w zakresie prawid owej
gospodarki odpadami, ochrony
powietrza, ochrony przyrody,
itp.

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice ,
Dyrektorzy
Szkó

3

Organizowanie konkursów
mi dzyszkolnych o tematyce
ekologicznej

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Dyrektorzy
Szkó

4

Informowanie mieszka ców
o stanie rodowiska
i podejmowanych dzia aniach
na rzecz jego ochrony
(informacje umieszczane na
stronie internetowej gminy)

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

5

Udzia spo ecze stwa
w rozpoznaniu cennych
zasobów przyrodniczo –
rodowiskowych (konkursy
fotograficzne itp.)

Gmina
Bobrowice

2013-2020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

12. Aspekty finansowe realizacji programu - harmonogram
rzeczowo – finansowy realizacji zada

Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu wód
powierzchniowych i podziemnych oraz zapewnienie
wszystkim mieszka com Gminy wody pitnej
odpowiedniej jako ci

Cel strategiczny

L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Budowa sieci wodoci gowej do
miejscowo ci Brzezinka

Brzezinka

2013

520 000

Gmina
Bobrowice

2

Budowa sieci wodoci gowej do
miejscowo ci Pr docinek

Pr docinek

2013

175 000

Gmina
Bobrowice

3

Budowa sieci wodoci gowej i
kanalizacji wraz z przy czami w
miejscowo ci Ko atka

Ko atka

2013

500 000

Gmina
Bobrowice
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4

Przebudowa i rozbudowa SUW oraz
biologicznej oczyszczalni cieków w
Dychowie

Dychów

20132016

3 000
000

Gmina
Bobrowice

5

Budowa wodoci gu z Dychowa do
miejscowo ci Chromów

Dychów Chromów

2014

bd

Gmina
Bobrowice

6

Budowa kanalizacji sanitarnej

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Gmina
Bobrowice

7

Modernizacja sieci wodoci gowych i
kanalizacyjnych

Gmina
Bobrowice

20132020

bd

Gmina
Bobrowice,
Przedsi biorstwo
Komunalne

8

Budowa przydomowych oczyszczalni
cieków na terenie gminy

Gmina
Bobrowice

2013 2020

bd

Mieszka cy

9

Inwentaryzacja zbiorników
bezodp ywowych na terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Gmina
Bobrowice

10

Konserwacja urz dze
melioracyjnych

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Wojewódzki
Zarz d Melioracji
i Urz dze
Wodnych

11

Budowa p yt obornikowych

Gmina
Bobrowice

2013 2016

bd

Mieszka cy rolnicy

Zapewnienie dobrej jako ci powietrza
atmosferycznego na terenie Gminy Bobrowice

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

CEL: OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI

1

Termomodernizacja budynków na
terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

20132020

bd

Urz d Gminy
Bobrowice,
mieszka cy,
podmioty
gospodarcze

2

Sukcesywna likwidacja lub
modernizacja róde ciep a
opalanych w glem kamiennym

Gmina
Bobrowice

20132020

bd

ciciele
budynków

3

Racjonalizacja wykorzystania i
modernizacja istniej cych systemów
grzewczych w budynkach
yteczno ci publicznej

Gmina
Bobrowice

20132020

bd

Urz d Gminy
Bobrowice

4

Zapobieganie po arom w lasach

Gmina
Bobrowice

20132020

bd

ciciele
lasów,
Nadle nictwo

CEL: ZMNIEJSZENIE EMISJI SPALIN I HA
1

Poprawa gminnej infrastruktury
drogowej

ASU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE

Gmina
Bobrowice

20132020

CEL: WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH
1

Promocja wykorzystania paliw
alternatywnych w rodkach
transportu drogowego, obs ugi

Gmina
Bobrowice
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rolnictwa, budownictwie i przemy le

2

Monta instalacji bazuj cych na
odnawialnych ród ach energii w
budynkach u yteczno ci publicznej

1

2013 2020

bd

Urz d Gminy
Bobrowice

Zmniejszenie uci liwo ci ha asu na terenie Gminy
do poziomu obowi zuj cych standardów

Cel strategiczny
L.P.

Gmina
Bobrowice

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

Wprowadzenie inwentaryzacji róde
uci liwo ci akustycznej

Gmina
Bobrowice

LATA
REALIZACJI

2013 2020

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

bd

Wójt Gminy
Bobrowice we
wspó pracy ze
Starost
Powiatowym w
Kro nie
Odrza skim i
WIO w Zielonej
Górze

2

Modernizacja i budowa nawierzchni
dróg gminnych z infrastruktur

Gmina
Bobrowice

2013 2020

bd

Wójt Gminy
Bobrowice,
Zarz d Dróg
Powiatowych,
Zarz d Dróg
Wojewódzkich
GDDKiA

3

Rozbudowa i modernizacja
lokalnego uk adu komunikacyjnego
(parkingi, zatoki postojowe, chodniki,
itp.)

Gmina
Bobrowice

2013 2020

bd

Wójt Gminy
Bobrowice

Ochrona przed negatywnym oddzia ywaniem pól
elektromagnetycznych

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

CEL: ZACHOWANIE POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

EJ DOPUSZCZALNYCH NORM

1

Inwentaryzacja róde emisji pól
elektromagnetycznych i obszarów
obj tych oddzia ywaniem pól

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice we
wspó pracy ze
Starost
Powiatowym
oraz WIO w
Zielonej Górze

2

Badania pól elektromagnetycznych,
zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra
rodowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w rodowisku
oraz sposobu sprawdzenia
dotrzymywania tych poziomów

Gmina
Bobrowice

20132020

-

WIO w Zielonej
Górze

CEL: ZMNIEJSZENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO DO POZIOMU CO NAJMNIEJ
DOPUSZCZALNEGO NA OBSZARACH, GDZIE NORMY ZOSTA Y PRZEKROCZONE
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1

Zapobieganie powstawaniu nowych
róde promieniowania
niejonizuj cego na terenach
mieszkalnych

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

2

Preferowanie ma okonfliktowych
lokalizacji róde promieniowania
elektromagnetycznego

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

Ograniczanie ryzyka wyst pienia powa nych awarii
oraz minimalizacja ich skutków

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

CEL: ZAPOBIEGANIE POWA
Aktualizacja listy instalacji
stanowi cych potencjalne
zagro enia rodowiska i ycia ludzi
na terenie Gminy

1

2

Ochrona przed powodzi

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

Wójt Gminy
Bobrowice

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
WZMIUW oraz
RZGW w
Zielonej Górze

NYM AWARIOM

Gmina
Bobrowice

Gmina
Bobrowice

20132020

20132020

CEL: DYSPONOWANIE SPRAWNYM SYSTEMEM ZAPOBIEGAWCZO-INTERWENCYJNO-RATUNKOWYM NA
WYPADEK WYST PIENIA POWA NEJ AWARII LUB KL SKI YWIO OWEJ

3

Wspó dzia anie i wspó praca z
jednostkami ratowniczymi,
specjalistami i ekspertami w zakresie
wyst pienia na terenie Gminy
powa nych awarii przemys owych i
kl sk ywio owych

4

Utrzymywanie w gotowo ci
sprawnego systemu zapobiegawczointerwencyjno-ratunkowym na
wypadek wyst pienia powa nej
awarii lub kl ski ywio owej

CEL: WZROST

5

Gmina
Bobrowice

20132020

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice, OSP,
Policja

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Starosta Powiatu
Kro nie skiego,
OSP

WIADOMO CI SPO ECZNEJ W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA AWARIOM I KL SKOM NATURALNYM
I POST POWANIA W PRZYPADKU ICH WYST PIENIA

Prowadzenie dzia
edukacyjnoinformacyjnych dla mieszka ców
Gminy o mo liwo ciach
zapobiegania i zasadach
post powania w przypadku
wyst pienia powa nej awarii lub
kl ski ywio owej
Cel strategiczny

L.P.

Gmina
Bobrowice

NAZWA ZADANIA

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice, OSP,
Policja

Ochrona, odtwarzanie i zrównowa one
ró norodno ci biologicznej
LOKALIZACJA

W ESTMOR CONSULTING

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA
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1

Inwentaryzacja i waloryzacja
obszarów cennych przyrodniczo

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

2

Prowadzenie gospodarki le nej
uwzgl dniaj cej wymogi ochrony
prawnej konkretnych obszarów
przyrodniczych

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Nadle nictwo,
ciciele lasów
prywatnych

3

Ochrona lasów na terenie Gminy
oraz tworzenie nowych obszarów
le nych poprzez zalesianie gruntów
rolnych o niskiej bonitacji

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice
ciciele lasów
prywatnych,
Nadle nictwo,
WFO iGW,
Starosta Powiatu
Kro nie skiego

4

Racjonalne gospodarowanie
cennymi zasobami przyrodniczymi
Gminy

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

5

Utrzymywanie istniej cych form
ochrony przyrody

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Regionalny
Konserwator
Przyrody

6

Tworzenie nowych obszarów
chronionych

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

7

Promocja walorów przyrodniczych
Gminy

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj
oraz rekultywacja terenów zdegradowanych

Cel strategiczny

L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Upowszechnianie i praktyczne
wdra anie zasad „Kodeksu dobrej
praktyki rolniczej”

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice;
Starosta Powiatu
Kro nie skiego,
Lubuski O rodek
Doradztwa
Rolniczego

2

Wspieranie i promowanie rolnictwa
ekologicznego

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

3

Inwentaryzacja terenów
zdegradowanych

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

Cel strategiczny
L.P.

1

Zrównowa ona gospodarka zasobami naturalnymi

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

Ochrona zasobów z
nieeksploatowanych

Gmina
Bobrowice

W ESTMOR CONSULTING

LATA
REALIZACJI

20132020

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
przedsi biorstwa
ce
cicielem
terenów
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Rekultywacja terenów
zdegradowanych przez eksploatacj
kopalin
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Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
przedsi biorstwa
ce
cicielem
terenów

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych na cele
przemys owe i konsumpcyjne

Cel d ugookresowy

L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Wdra anie technologii
wodooszcz dnych w
przedsi biorstwach

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Przedsi biorcy

2

Analiza zu ycia wody podziemnej
przez mieszka ców, rolnictwo i
dzia alno gospodarcz

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

3

Modernizacja sieci wodoci gowej w
celu ograniczenia strat wody na
etapie przesy u

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

4

Propagowanie zachowa
sprzyjaj cych oszcz dzaniu wody
przez dzia ania edukacyjnopromocyjne (akcje, kampanie
skierowane do wszystkich grup
spo ecznych)

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Placówki
wiatowe,
Regionalne
Centrum
Edukacji
Ekologicznej

Gmina
Bobrowice

20132020

Zmniejszenie zu ycia energii na cele produkcyjne i
komunalno-bytowe

Cel d ugookresowy

L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Wdra anie technologii
energooszcz dnych w
przedsi biorstwach

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Przedsi biorcy

2

Zast pienie tradycyjnych lamp
ulicznych lampami
energooszcz dnymi

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

3

Termomodernizacja budynków na
terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Mieszka cy,
Przedsi biorcy

Cel d ugookresowy

L.P.

NAZWA ZADANIA

Wzrost udzia u odnawialnych róde energii w
finalnym zu yciu energii, co najmniej do poziomu
15% w 2020 r.
LOKALIZACJA

W ESTMOR CONSULTING

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA
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Motywowanie rolników do zak adania
plantacji ro lin energetycznych
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Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Starostwo
Powiatowe w
Kro nie
Odrza skim,
Organizacje
pozarz dowe

2

Promowanie korzy ci z produkcji
ro lin energetycznych dla rolników i
rodowiska

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Starostwo
Powiatowe w
Kro nie
Odrza skim

3

Monta kolektorów s onecznych na
budynkach u yteczno ci publicznej

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice

4

Promowanie wykorzystania
odnawialnych róde energii w
gospodarstwach domowych na
terenie Gminy

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
Organizacje
pozarz dowe

5

Budowa elektrowni wiatrowych

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Przedsi biorcy

Zmniejszenie materia och onno ci i odpadowo ci
produkcji

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

1

Wdra anie technologii
ma oodpadowych w
przedsi biorstwach

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Podmioty
gospodarcze

2

Ograniczenie materia och onno ci
produkcji

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Podmioty
gospodarcze

13. Analiza mo liwo ci realizacji planowanych zada
w oparciu o ocen infrastruktury gminy, organizacj
wewn trzn i zarz dzanie ochron rodowiska w gminie
oraz sytuacj finansow wraz z list podmiotów do
których kierowane s obowi zki ustalone w programie
Sprawna i skuteczna realizacja planowanych zada
terenie Gminy Bobrowice umo liwi osi gni cie za
kilku istotnych priorytetów. Aby to osi gn

w zakresie ochrony

rodowiska na

onych celów, okre lonych w ramach

, Gmina musi jednocze nie dysponowa

zasobami: finansowymi, organizacyjnymi oraz infrastrukturalnymi.
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ZASOBY FINANSOWE
Realizacja zada

„Aktualizacji Programu Ochrony

rodowiska” wymaga zabezpieczenia

i uzyskania rodków bud etowych jak i pozabud etowych. Wdra anie Programu powinno
by

mo liwe mi dzy innymi dzi ki stworzeniu sprawnego systemu finansowania ochrony

rodowiska, w którym podstawowymi

ród ami finansowania s

fundusze ekologiczne,

programy pomocowe, rodki w asne inwestorów oraz bud et Gminy.
Realizacja inwestycji w zakresie ochrony

rodowiska mo e by

wspierana za pomoc

funduszy zewn trznych pozyskiwanych w formie dotacji bezzwrotnej lub preferencyjnej
po yczki.

ród em finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury przyczyniaj cej si

ochrony rodowiska, mog

do

by fundusze Unii Europejskiej, WFO iGW, NFO iGW, Bank

Ochrony rodowiska S.A, EkoFundusz oraz Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
ZASOBY ORGANIZACYJNE
Realizacja planowanych inwestycji, oprócz zabezpieczenia odpowiedniego finansowania,
wymaga równie w

ciwej organizacji wewn trznej. Ponadto problem ochrony rodowiska

na analizowanym obszarze odgrywa kluczow rol na etapie opracowywania dokumentów
planistycznych. Cele i zadania w zakresie szeroko poj tej ochrony rodowiska zosta y uj te
w opracowanych planach i strategiach, obowi zuj cych na terenie Gminy, tj. w Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobrowice.
Cele zawarte w tych dokumentach s

sukcesywnie realizowane przez poszczególne

Referaty Urz du Gminy Bobrowice oraz przedsi biorców i inne jednostki, w szczególno ci
w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i m odzie y oraz rozbudowy i modernizacji
infrastruktury technicznej Gminy. Gmina Bobrowice dysponuje odpowiednio przygotowanym
zasobem organizacyjnym, umo liwiaj cym skuteczn

i sprawn

realizacj

zaplanowanych

zada .
ZASOBY INFRASTRUKTURALNE
Zadania planowane do realizacji w ramach poszczególnych priorytetów i celów, zosta y
okre lone z uwzgl dnieniem obecnych zasobów infrastrukturalnych Gminy oraz realnych
mo liwo ci ich potencjalnej rozbudowy. W zwi zku z czym, mo na przyj

i

z punktu

widzenia zasobów infrastrukturalnych, realizacja planowanych zada jest mo liwa.
Analizuj c mo liwo

zastosowania przedstawionych rozwi za na podstawie uwarunkowa

dotycz cych istniej cej infrastruktury, organizacji i zarz dzania ochron

rodowiska oraz

sytuacji finansowej Gminy, stwierdzono, e wszystkie zaproponowane przedsi wzi cia s
mo liwe do zrealizowania uwzgl dniaj c nast puj cych warunki:
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wdra ania przewidzianych do realizacji zada ,

powo anie zespo u konsultacyjnego, którego zadaniem by by nadzór w zakresie
wdra ania, realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu,
pozyskanie dodatkowych

rodków finansowych na realizacj

przewidzianych w planie

zada inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.
Pomimo, i analizowana jednostka samorz du terytorialnego posiada niezb dne zasoby,
sprawn i skuteczn realizacj planowanych zada mog uniemo liwi nast puj ce czynniki:
zmiana uwarunkowa

prawnych, maj cych wp yw na zmian

zakresu obowi zków

dla w adz gminy oraz maj cych wp yw na jego sytuacj finansow ,
niew

ciwe zarz dzanie wdra aniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt

i uprzedzania ewentualnych zagro
nieumiej tno

,

pozyskania funduszy na realizacj zamierzonych dzia

,

brak koordynacji pomi dzy gminami, a tak e brak wspó pracy ponadregionalnej
w zakresie niektórych dzia

,

wyst pienie nag ych, nieprzewidzianych awarii lub kl sk, które spowoduj konieczno
innego rozdysponowania rodków finansowych.
PODMIOTY, DO KTÓRYCH KIEROWANE S OBOWI ZKI USTALONE W PROGRAMIE
Opracowane w aktualizowanym „Programie ochrony rodowiska dla Gminy Bobrowice” cele
i wytyczone dzia ania w zakresie ochrony rodowiska na terenie gminy wymagaj okre lenia
podmiotów do których adresowane s obowi zki wynikaj ce z realizacji tych celów i dzia

.

to grupy podmiotów, których zadaniem jest:
organizacja i zarz dzanie programem,
realizacja celów i zada okre lonych w programie,
nadzór i monitoring realizacji programu.
Ponadto okre lono równie obowi zki dla podmiotów korzystaj cych ze rodowiska w celu
ograniczenia ich negatywnego oddzia ywania na poszczególne elementy rodowiska. Bardzo
istotn rol w realizacji programu odgrywaj mieszka cy Gminy. W zwi zku z tym, do tej
grupy spo ecze stwa kierowane s zadania.
Realizacja zada

i celów okre lonych w programie kierowana jest tak e do administracji

samorz dowej i rz dowej, jednostek pozarz dowych i przedsi biorstw produkcyjnych
i us ugowych, prowadz cych dzia alno

na terenie Gminy, a w szczególno ci:

Urz du Gminy Bobrowice,
Starostwa Powiatowego w Kro nie Odrza skim,
Wojewody Lubuskiego,
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Nadle nictw,
W

cicieli lasów prywatnych,

Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych,
Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej,
Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej,
przedsi biorstwa komunalnego,
przedsi biorstw budowlanych,
przedsi biorstw energetyki cieplnej,
przedsi biorstw transportowych.

14. Zarz dzanie w Programie Ochrony rodowiska
14.1. Struktura zarz dzania rodowiskiem
Polityka ekologiczna realizowana jest na mocy wielu ustaw, w ród których najwa niejsze to:
Prawo ochrony rodowiska, Prawo wodne, o zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie
przyrody, o odpadach, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. Instrumenty
realizacji programu ochrony rodowiska wynikaj ce z zapisów ustawowych mo na podzieli
na: prawne, finansowe, spo eczne, polityczne i strukturalne.
Instrumenty polityczne
Do najwa niejszych instrumentów politycznych nale y: „Polityka ekologiczna Pa stwa
w latach 2009-2012 z uwzgl dnieniem perspektywy do roku 2016”, „Program Ochrony
rodowiska Województwa Lubuskiego” oraz „Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego”.
Instrumenty prawne
ród instrumentów prawnych wyró ni mo na:
o

pozwolenie wodnoprawne,

o

decyzj o emisji do powietrza,

o

decyzj dotycz

o

decyzj o wykonaniu oceny oddzia ywania na rodowisko istniej cego obiektu,

o

decyzj dotycz

ha asu,

gospodarowania odpadami.

Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych nale

przede wszystkim: op ata za gospodarcze korzystanie

ze rodowiska, administracyjna kara pieni

na oraz fundusze celowe. Gmina Bobrowice,

przyj a uchwa y w sprawie okre lenia zasad udzielenia dotacji celowej z bud etu Gminy,

W ESTMOR CONSULTING

142

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

DO ROKU 2020”

trybu post powania w sprawie udzielenia dotacji sposobu jej rozliczenia na pokrycie cz

ci

kosztów:
a) zakupu i monta u proekologicznych urz dze grzewczych;
b) budowy przydomowych oczyszczalni cieków.

Instrumenty spo eczne
Mo na je podzieli na dwie zasadnicze grupy:
o

wewn trzne, czyli dotycz ce dzia

samorz dów i realizowane poprzez dzia ania

edukacyjne,
o

zewn trzne – polegaj ce na budowaniu komunikacji spo ecznej (konsultacje, debaty
publiczne, kampanie edukacyjne).

Instrumenty strukturalne
to przede wszystkim strategie i programy wdro eniowe oraz systemy zarz dzania
rodowiskowego.

14.2.

Struktura zarz dzania Programem

Zarz dzanie Programem ochrony rodowiska powinno odbywa si w strukturze zadaniowoinstrumentalnej, obejmuj c wszystkie jednostki organizacyjne

wiadomie uczestnicz ce

w jego realizacji.
Do podmiotów uczestnicz cych w organizacji i zarz dzaniu Programem ochrony rodowiska
nale

:
Wójt Gminy Bobrowice,
Rada Gminy Bobrowice.

Do grupy podmiotów monitoruj cych przebieg realizacji i efekty programu nale

:

WIO , PSSE, IMGW, RZGW, RDLP,
Wojewódzki Konserwator Przyrody,
Podmioty gospodarcze (w okre lonym zakresie),
Jednostki naukowo – badawcze (na zlecenia w okre lonym zakresie),
Podmioty finansuj ce realizacj zada .
Do grupy podmiotów kszta tuj cych spo eczn
nale

obudow

Programu ochrony

rodowiska

:
lokalne media,
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szko y (system edukacji ekologicznej),
organizacje pozarz dowe funkcjonuj ce na obszarze gminy.
Do grupy podmiotów bezpo rednio realizuj cych Program ochrony rodowiska nale

:

podmioty gospodarcze realizuj ce zadania w asne,
samorz d gminny realizuj cy zadania publiczne w zakresie ochrony rodowiska na
swoim terenie.
Odbiorcami Programu ochrony rodowiska jest spo ecze stwo gminy, które dokonuje jego
oceny: akceptacji lub krytyki zaplanowanych dzia

oraz uczestniczy w negocjacjach

rozwi zuj cych konflikty na tle lokalizacji inwestycji lub przeznaczenia okre lonych terenów.

15. Monitoring programu i rodowiska
Realizatorem Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice jest Wójt. Proponuje si

wyznaczenie przez Wójta osoby odpowiedzialnej za wdra anie Programu Ochrony
rodowiska (Kierownika Programu). Osoba ta pe ni aby rol

koordynatora pomi dzy

samorz dem lokalnym, organizacjami pozarz dowymi, przedsi biorstwami i instytucjami
monitoruj cymi stan

rodowiska. By aby tak e odpowiedzialna za monitorowanie efektów

Programu Ochrony rodowiska i uruchamianie procedur koryguj cych.
Za realizacj poszczególnych zada odpowiada b

osoby lub jednostki organizacyjne,

które po zako czeniu prac nad zadaniami zobowi zane b

do sporz dzenia sprawozdania

z wykonania zadania, obejmuj ce m.in. przedmiot i poniesione nak ady.
Podstaw

zarz dzania Programem Ochrony

rodowiska

dzie sta e monitorowanie

uzyskiwanych efektów stwierdzanych jako poprawa jako ci rodowiska, zmniejszenie emisji
zanieczyszcze

oraz skutki podejmowanych dzia

rodowiska proponuje si

. W celu monitorowania stanu

zastosowanie wska ników stanu

rodowisko oraz wska ników reakcji na z

jako

rodowiska, oddzia ywania na

rodowiska albo na nadmierne

oddzia ywania. Przydatne jest pokazywanie tendencji zmian poszczególnych wska ników
w latach.
Zgodnie z Prawem ochrony rodowiska, co dwa lata b dzie sporz dzany przez Kierownika
Programu raport szczegó owy z wykonania Programu Ochrony
szczególnie dzia
wynikami

, które s

monitorowania

zwi zane z likwidacj

jako ci

rodowiska,

rodowiska, a dotycz cy

przekroczenia przepisów prawa,

konieczno ci

wprowadzenia

korekt

do Programu itp. Raporty szczegó owe winny by przedstawiane na posiedzeniach Rady

W ESTMOR CONSULTING

144

„PROGRAM OCHRONY

RODOWISKA DLA G MINY BOBROWICE NA LATA 2013-2016,
Z PERSPEKTYW

DO ROKU 2020”

Gminy Bobrowice. Wskazane jest by korekty Programu Ochrony

rodowiska by y

wprowadzane w drodze uchwa y Rady Gminy.
W zwi zku z powy szym, podstawowe dzia ania maj ce na celu kontrol

wdra ania

programu obejmuj :
sporz dzenie raportu co dwa lata, oceniaj cego post p wdra ania programu ochrony
rodowiska,
aktualizacj celów krótkoterminowych na nast pne dwa lata,
aktualizacj polityki d ugoterminowej co cztery lata.
Nadzór i kontrola przebiegu realizacji i efektów wdra ania programu prowadzona b dzie
przez:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Zielonej Górze,
Wojewódzk i Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn ,
Starostwo Powiatowe w Kro nie Odrza skim,
Urz d Gminy Bobrowice.
W tabeli 31 przedstawiono propozycje wska ników monitorowania celów Programu Ochrony
rodowiska.
Tabela 31. Propozycje wska ników monitorowania celów
Cele

Wska niki

Osi gni cie i utrzymanie dobrego stanu
wód powierzchniowych i podziemnych
oraz zapewnienie wszystkim
mieszka com Gminy wody pitnej
odpowiedniej jako ci
Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed
degradacj oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych
Zapewnienie dobrej jako ci powietrza
atmosferycznego
na terenie Gminy Bobrowice

Skanalizowanie Gminy (%)
ugo

sieci kanalizacyjnej (km)

Liczba przy czy (szt.)
Ludno

obs ugiwana przez oczyszczalnie cieków ( %)

Udzia gruntów wymagaj cych rekultywacji (%)
Wielko emisji zanieczyszcze py owych, gazowych do
powietrza GUS (Mg/rok)
Drogi o utwardzonej nawierzchni - asfaltowej (km)
Liczba pomników przyrody (szt.)

Ochrona, odtwarzanie i zrównowa one
ró norodno ci biologicznej

Liczba pomników przyrody (poj. drzewa) poddanych
zabiegom piel gnacyjnym (szt.)
Liczba u ytków ekologicznych (szt.)
Liczba gospodarstw agroturystycznych (szt.)
Wska nik lesisto ci Gminy (%)

Propagowanie w

ciwych zachowa i

Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych (szt./rok)
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Liczba dzieci i m odzie y uczestnicz cej w realizacji
Programu Ekologicznego „Czysta i Zielona Gmina”(ilo
osób/rok)
ugo

cie ek przyrodniczych (km)

Udzia spo ecze stwa w dzia aniach na rzecz ochrony
rodowiska wg oceny jako ciowej
Zmniejszenie uci liwo ci ha asu na
terenie Gminy
do poziomu obowi zuj cych
standardów
Ochrona przed negatywnym
oddzia ywaniem pól
elektromagnetycznych

Liczba wymienionych okien w budynkach nara onych
na ponadnormatywny ha as
Liczba róde uci

liwo ci akustycznej

Liczba róde emisji pól elektromagnetycznych i
obszarów obj tych oddzia ywaniem pól
Poziom pól elektromagnetycznych w wybranych
obszarach na terenie Gminy
Liczba instalacji stanowi cych potencjalne zagro enia
rodowiska i ycia ludzi

Zrównowa ona gospodarka zasobami
naturalnymi

ugo

rowów poddanych melioracji (km)

Liczba dzia
edukacyjno-informacyjnych dla
mieszka ców Gminy o mo liwo ciach zapobiegania i
zasadach post powania w przypadku wyst pienia
powa nej awarii lub kl ski ywio owej w ci gu roku
Liczba wdro onych technologii wodooszcz dnych w
przedsi biorstwach w ci gu roku

Racjonalizacja gospodarowania
zasobami wód powierzchniowych i
podziemnych na cele przemys owe
i konsumpcyjne

Wielko zu ycia wody przez mieszka ców w ci gu roku
(m3/ osoba)
ugo zmodernizowanej sieci wodoci gowej w ci gu
roku (km)
Liczba dzia
edukacyjnych propaguj cych zachowania
sprzyjaj ce oszcz dzaniu wody

Zmniejszenie zu ycia energii na cele
produkcyjne
i komunalno-bytowe

Liczba budynków poddanych termomodernizacji w ci gu
roku
Liczba lamp energooszcz dnych na terenie Gminy
Powierzchnia plantacji ro lin energetycznych (ha)

Wzrost udzia u odnawialnych róde
energii w finalnym zu yciu energii, co
najmniej do poziomu 15% w 2020 r.

Liczba dzia
edukacyjno – promocyjnych o tematyce
zwi zanej z odnawialnymi ród ami energii
Liczba kolektorów s onecznych na budynkach
yteczno ci publicznej
Liczba wydanych pozwole na budow elektrowni
wiatrowych

Zmniejszenie materia och onno ci i
odpadowo ci produkcji

Liczba przedsi biorstw wdra aj cych technologie
ma oodpadowe
ród o: Opracowanie w asne
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