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1. Wprowadzenie
1.1. Stan formalno-prawny i cel sporz dzenia Prognozy
Prognoz

Oddzia ywania na

rodowisko Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy

Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020 sporz dza si w celu okre lenia
wp ywu na

rodowisko za

onych w nim celów oraz zada

krótko- i d ugoterminowych.

Dokument ten przedstawia mo liwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony
rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw

do roku 2020,

wskazuj c jednocze nie w przypadku ich wyst pienia zalecenia dotycz ce przeciwdzia ania
tym skutkom oraz sposoby ich minimalizacji. Przedmiotowa Prognoza stanowi dokument
wspieraj cy

proces

decyzyjny

i

procedur

konsultacji

organów

zarz dzaj cych

ze znacz cym naciskiem na udzia lokalnego spo ecze stwa.
Cele wskazane w dokumencie zgodne s z nast puj cymi dokumentami:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wp ywu niektórych planów i programów na rodowisko (Dz. Urz. WE L
197 z 21.07.2001)
2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r.
przewiduj ca udzia spo ecze stwa w odniesieniu do sporz dzania niektórych planów
i programów w zakresie

rodowiska oraz zmieniaj cej w odniesieniu do udzia u

spo ecze stwa i dost pu do wymiaru sprawiedliwo ci dyrektywy Rady 85/337/EWG
i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003)
3. Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsi wzi cia publiczne i prywatne na

rodowisko

naturalne (Dz. Urz. WE L 175 z 05.07.1985 z pó n. zm.)
4. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992, str. 7,
z pó n. zm.)
5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/4/WE z dnia 28 stycznia 2003 r.
w sprawie publicznego dost pu do informacji dotycz cych

rodowiska i uchylaj ca

dyrektyw Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003)
6. 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, z pó n. zm.)
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 tj. z pó n. zm.),
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8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.
1220).
Przepisy art. 46 ustawy 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 z pó n. zm.) zobowi zuj
organy zarz dzaj ce do przeprowadzenia procedury post powania w sprawie oceny
oddzia ywania na rodowisko dokumentów wyznaczaj cych ramy dla pó niejszej realizacji
przedsi wzi

mog cych znacz co oddzia ywa na rodowisko. Jednym z dokumentów, dla

których wymagane jest sporz dzenie dokumentacji prognozy oddzia ywania na rodowisko
oraz przeprowadzenie post powania w sprawie oceny oddzia ywania na

rodowisko

z udzia em spo ecznym jest Program Ochrony rodowiska dla poszczególnych Gmin.
Niniejsza Prognoza w my l wy ej przywo anego art. 46 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
z pó n. zm.) stanowi element strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko.
Niniejsza Prognoza oddzia ywania Programu na
Regionalnego Dyrektora Ochrony

rodowisko podlega opiniowaniu przez

rodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego

Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowe
dokumenty, tj. aktualizacji Programu Ochrony
2013-2016, z perspektyw
Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

do roku 2020 oraz Prognoza Oddzia ywania na

rodowisko

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do

roku 2020 zostan tak e udost pnione spo ecze stwu lokalnemu w celu zapewnienia jego
udzia u w procedurze strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko.

1.2. Zakres

merytoryczny Prognozy

oddzia ywania

Programu

Ochrony rodowiska
Prognoza zosta a wykonana zgodnie z zakresem okre lonym art. 51 ust. 2 i art. 52 ust.
1 i 2 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa
w ochronie

rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na

Nr 199, poz. 1227 z pó n. zm.) oraz ustale

rodowisko (Dz. U. z 2008 r.

Wójta Gminy Bobrowice, który otrzyma od

Lubuskiego Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. opini
sanitarn NS-NZ.9022.7.19.2013.AD oraz od Regionalnego Dyrektora Ochrony

rodowiska

w

i

Gorzowie Wlkp.

opini

WOO -I.411.54.2013.DT

okre laj ce

zakres

stopie

szczegó owo ci informacji wymaganych w niniejszej Prognozie.
W zwi zku z powy szym Prognoza powinna:
1) zawiera :
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a) informacje o zawarto ci, g ównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powi zaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporz dzaniu prognozy,
c) propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowie
projektowanego dokumentu oraz cz stotliwo ci jej przeprowadzania,
d) informacje o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko,
e) streszczenie sporz dzone w j zyku niespecjalistycznym.
2) okre la , analizowa i ocenia :
a) istniej cy stan rodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
b) stan rodowiska na obszarach obj tych przewidywanym znacz cym oddzia ywaniem,
c) istniej ce problemy ochrony

rodowiska istotne z punktu widzenia realizacji

projektowanego dokumentu, w szczególno ci dotycz ce obszarów podlegaj cych
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) przewidywane
po rednie,

znacz ce oddzia ywania, w tym oddzia ywania bezpo rednie,
wtórne,

skumulowane,

krótkoterminowe,

rednioterminowe

i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne i negatywne w szczególno ci na
zdrowie ludzi, wod

i powietrze. Nale y uwzgl dni

zale no ci miedzy tymi

elementami rodowiska i mi dzy oddzia ywaniami na te elementy.
3) przedstawia :
a) rozwi zania
przyrodnicz

maj ce

na

celu

zapobieganie,

negatywnych oddzia ywa

na

ograniczanie

lub

kompensacj

rodowisko, mog cych by

rezultatem

realizacji projektowanego dokumentu,
b) bior c pod uwag cele i geograficzny zasi g dokumentu – rozwi zania alternatywne
do rozwi za

zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich

wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadz cej do tego wyboru albo
wyja nienie braku rozwi za

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych

trudno ci wynikaj cych z niedostatków techniki lub luk we wspó czesnej wiedzy.
Przedmiotowa Prognoza dotyczy obszaru Gminy Bobrowice zlokalizowanej w powiecie
kro nie skim, w województwie lubuskim.
W Prognozie zidentyfikowano potencjalne oddzia ywania na rodowisko naturalne b
skutkiem realizacji Programu Ochrony

ce

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

2013-2016, z perspektyw do roku 2020 wraz z ocen ich nat

enia. W Prognozie okre lono

równie , czy w nale yty sposób uwzgl dniono w Programie Ochrony

W ESTMOR CONSULTING
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do roku 2020 interes

rodowiska

przyrodniczego i kulturowego.

2. Zastosowane metody i wykorzystane materia y
Przy sporz dzaniu Prognozy oparto si g ównie na:
ustawie 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), która okre la
sposób post powania w sprawie oceny oddzia ywania na

rodowisko skutków

realizacji planów i programów,
ustawie z dnia 3 pa dziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237), która uszczegó awia
przepisy odno nie obszarów podlegaj cych ochronie, w szczególno ci obszarów
Natura 2000,
dokumentach strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnosz cych si
bezpo rednio jak i po rednio do ochrony rodowiska, przyrody oraz zdrowia i ycia
ludzi.
Celem przeprowadzonej analizy jest ocena czy i w jaki sposób zadania przyj te do realizacji
w Programie Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw

do roku 2020 mog oddzia ywa na rodowisko naturalne.
W pierwszej kolejno ci tworzenia Prognozy przeprowadzono analiz , czy i w jakim zakresie
zapisy

uj te

w

Programie

2013-2016, z perspektyw
w

dokumentach

Ochrony

rodowiska dla

do roku 2020 b

strategicznych

Gminy

wspiera y realizacj

odnosz cych

si

do

Bobrowice

na

lata

celów umieszczonych

problematyki

rodowiska

i zrównowa onego rozwoju zarówno na szczeblu mi dzynarodowym, jak i krajowym.
Nast pnie okre lono i oceniono istniej cy stan

rodowiska naturalnego analizowanej

jednostki samorz du terytorialnego oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu. Nast pnie dokonano identyfikacji potencjalnych
oddzia ywa
pos

ono

poszczególnych zada
si

macierz

skutków

Programu na

rodowisko naturalne. W tym celu

rodowiskowych

elementów

rodowiska,

zada

inwestycyjnych i nie inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w Programie, która
przedstawia w skondensowanej postaci mo liwe oddzia ywanie tych zada na rodowisko.
Przyj ta w Prognozie macierz stanowi wykres siatki, w której w wierszach wpisano
uruchamiane przez realizacj

Programu zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach

wpisano wska niki charakteryzuj ce i opisuj ce rodowisko.
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Wyst powanie wzajemnego oddzia ywania pomi dzy sk adnikami przeciwstawnych osi
zaznaczono symbolem:
(+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddzia ywania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddzia ywania i skutki w zakresie
analizowanego zagadnienia,
(+/-) – realizacja celu mo e spowodowa

zarówno pozytywne jak i negatywne

oddzia ywania i skutki w zakresie ró nych aspektów analizowanego zagadnienia,
(0) – realizacja celu nie wp ywa w sposób zauwa alny na analizowane zagadnienie,
(N) – brak mo liwo ci jednoznacznego okre lenia spodziewanego oddzia ywania
i skutków, s

one zale ne od wyboru szczegó owych rozwi za

lub innych

niemo liwych obecnie do przewidzenia i uwzgl dnienia w symulacji, uwarunkowa .
Za

pomoc

niniejszej

macierzy

skutków

rodowiskowych

przeanalizowano

skutki

rodowiskowe planowanych zada dla nast puj cych elementów:
obszary Natura 2000,
ró norodno

biologiczna,

zdrowie ludzi,
zwierz ta,
ro liny,
wody powierzchniowe i podziemne,
jako

powietrza,

powierzchnia ziemi i gleba,
krajobraz,
klimat,
dobra kultury.
Pod uwag

wzi to nie tylko bezpo redni wp yw za

ale równie

oddzia ywania po rednie, wtórne, skumulowane, krótko i d ugoterminowe,

chwilowe, ci

Programu na

e, pozytywne i negatywne. Brano tak e pod uwag

lub odwracalno

skutków podj tych dzia

przestrzenny oraz mo liwo

, skal

czasow

rodowisko,

minimalizacj

oddzia ywa , zasi g

oddzia ywania transgranicznego.
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3. Informacje o zawarto ci, g ównych celach Programu
Ochrony

rodowiska

i

powi zaniu

go

z

innymi

dokumentami
3.1. Przedmiot i g ówne cele Programu
Przedmiotem Prognozy jest Program Ochrony
2013-2016, z perspektyw

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

do roku 2020, który porusza szeroko rozumian

problematyk

ochrony rodowiska na terenie przedmiotowej jednostki samorz du terytorialnego, opisuje
jego stan oraz presj , jakiej podlegaj poszczególne komponenty rodowiska. Na podstawie
diagnozy stanu rodowiska w Programie Ochrony rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata
2013-2016, z perspektyw

do roku 2020, wyznaczono cel nadrz dny, który otrzyma

nast puj ce brzmienie:

OSI

GNIECIE TRWA EGO I ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU GMINY BOBROWICE POPRZEZ
POPRAW STANU I W

CIWE WYKORZYSTANIE RODOWISKA NATURALNEGO

W celu realizacji celu nadrz dnego Programu okre lono poszczególne priorytety i cele
ekologiczne, rodzaj i harmonogram zada

proekologicznych oraz

rodki i mechanizmy

niezb dne do osi gni cia wyznaczonych celów.
Nale y zauwa

,

e Program ochrony

rodowiska okre la strategi

d ugoterminow

-

definiuje cele d ugookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbli szych czterech
lat.
Priorytety ekologiczne okre lone w Programie Ochrony rodowiska dla Gminy Bobrowice na
lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020:
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.
Przedstawione

powy ej priorytety

konsekwentnie

do

poprawy

ekologiczne

rodowiska

i

podporz dkowane

naturalnego,
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ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego u ytkowania zasobów
przyrody oraz równowa onego wykorzystania surowców, materia ów, wody i energii
analizowanej jednostki samorz du terytorialnego w nast puj cych polach:
jako

wód i stosunki wodne,

powietrze,
ha as,
promieniowanie elektromagnetyczne,
powa ne awarie i zagro enia naturalne,
ochrona przyrody i krajobrazu,
gleby,
ochrona zasobów kopalin.
Analizuj c cele sformu owane w Programie Ochrony
na lata 2013-2016, z perspektyw

rodowiska dla Gminy Bobrowice

do roku 2020, oprócz analizy ich pozytywnego wp ywu

na rodowisko, nale y dokona odniesienia tych celów do kierunków dzia

okre lonych

w dokumentach nadrz dnych (krajowym, wojewódzkim i powiatowym) oraz równoleg ych,
okre lonych na szczeblu regionu. Od komplementarno ci i zharmonizowania tych celów
w znacznym stopniu zale y bowiem mo liwo

osi gni cia sukcesu polityki ekologicznej

Gminy.

3.2. Powi zanie Programu z dokumentami szczebla lokalnego,
powiatowego, wojewódzkiego, krajowego i mi dzynarodowego
Program Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do

roku 2020 jest zgodny z nast puj cymi dokumentami planistycznymi:
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
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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

Europejsk

z dnia

przede wszystkim na zagadnieniach

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.
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,
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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:
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.

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
informacyjnych. Efektywne wykorzystanie

enia w Europie, walorów
konkurencyjne i innowacyjne
zaliczy

do spo ecze stw

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.
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rodowiska na analizowanym obszarze,

sprecyzowane w Strategii:

Cel strategiczny 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna;
Cel

operacyjny

i ochrony
systemy

6:

Udoskonalenie

oraz

rozbudowa

infrastruktury

rodowiska - na terenie województwa stworzone zostan
energetyczne,

zapewniaj ce

bezpiecze stwo

energetycznej
wysokosprawne

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
dzie odbywa si

w sposób racjonalny, ze szczególnym uwzgl dnieniem zwi kszenia

efektywno ci, np. w obiektach u yteczno ci publicznej. Wzro nie wykorzystanie
energii odnawialnej. Konieczne b dzie podj cie dzia
klimatycznych. Poprawie ulegn

na rzecz dostosowania do zmian

tak e systemy zaspokajania potrzeb ludno ci oraz

gospodarki regionu w zakresie dostaw wody w wymaganej ilo ci oraz o w
parametrach,

tj.

dost p

do

róde

sieci

wodoci gowej

w

miejscach

ciwych

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 zakresie zapobiegania i ograniczania wytwarzania odpadów

komunalnych, wdra anie technologii odzysku, w tym recyklingu, wdra ania technologii
ostatecznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a tak e likwidacji zagro
wynikaj cych ze sk adowania odpadów.
o 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,
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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:
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,
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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).
Zasadniczym celem stanie si

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.
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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

pogodowych (np. d ugotrwa e opady lub susze)

dzia ania

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.
e. Promowanie dzia

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.
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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:
o

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,
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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;
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:
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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.
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
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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.
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)
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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;
cel operacyjny: Poprawa stanu

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;
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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

dzia anie: Odnawianie drzewostanów.

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.
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:
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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,
o elementy

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.

W ESTMOR CONSULTING

24

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

4. Istniej cy stan rodowiska oraz potencjalne zmiany tego
stanu w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu
4.1. Charakterystyka ogólna Gminy
4.1.1. 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).
Rysunek 1. Usytuowanie Gminy Bobrowice w powiecie kro nie skim
i województwie lubuskim

ród o: www.zpp.pl
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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.
Rysunek 2. Po

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
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wraz z kana em doprowadzaj cym wod i jego obwa owania, wa y przeciwpowodziowe rzeki
Bóbr oraz wyrobiska poeksploatacyjne glin i kruszyw.

4.1.2. 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 ,
od zachodu – z Nys

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

najwy sze wzniesienie ma 121 m n.p.m. Ró nice dochodz

d ugo

i wysoko ,

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,
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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).
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.

4.1.3. 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,
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–
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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)

4.1.4. 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).
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

ódzka
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enie geograficzne Gminy Bobrowice w zachodniej cz

sprawia,

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
nieco ch odniejsze z minimalnie wi ksz

liczb

takiego klimatu jest du a zmienno

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)

4.2. Stan

rodowiska

na

obszarach

obj tych

potencjalnym

znacz cym oddzia ywaniem
4.2.1. Wody powierzchniowe i podziemne
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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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 1. Ocena stanu/potencja u ekologicznego, stanu chemicznego oraz ogólnego stanu wód
rzeki Bóbr w 2009 r.
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ród o: WIO w Zielonej Górze

Tabela 2. Ocena stanu/potencja u ekologicznego, stanu chemicznego oraz ogólnego stanu wód
cieków: Kurka, Golec, We nica

W ESTMOR CONSULTING

37

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

ród o: WIO w Zielonej Górze

Tabela 3. 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 4 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 4. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i ogólnego jezior badanych w roku 2010
na obszarze Gminy Bobrowice

ród o: WIO w Zielonej Górze

Tabela 5. 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

ci

gubi sk

przez

. Ca a powierzchnia zbiornika

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 4. 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 6. 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
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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 5. Lokalizacja JCWPd nr 69

ród o: www.psh.gov.pl

Rysunek 6. Schemat przep ywu wód podziemnych na terenie Gminy Bobrowice

ród o: www.psh.gov.pl
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Tabela 7. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrologiczna JCWPd nr 69
Nr
JCWPd

Pow.

Litologia

Typ
geochem.
utworów
skalnych

Rodzaj
utworów
buduj cych
warstw
wodono

Piaski,
utwory
krystaliczne

s

Porowe
szczelinowe

2

[km ]

69

3696

redniw
spó czynnik
filtracji
[m/s]
-4

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

-5

10 – 10

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 .

4.2.2. Powietrze
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.
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.
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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.
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
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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

enia ruchu

emisji ze róde komunikacyjnych

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),
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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
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 .
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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
metod redukcji zanieczyszcze

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.
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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,
przekszta ca si

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

nieprzekraczaj cych 0,1 m maj bardzo dobrze rozwini
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lotne toksyczne sk adniki spalin i dlatego s

bardzo niebezpieczne dla

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
si , a jego produkty nie s

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
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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.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony

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

zanieczyszcze na obszarze

stref, w zakresie umo liwiaj cym wskazanie obszarów przekrocze warto ci kryterialnych
oraz okre lenie poziomów st

wyst puj cych na tych obszarach,
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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.
Ocen

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
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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.
Tabela 8. 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 9. 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.
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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 :
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

liwych zapachowo oraz przemy lane decyzje

w zakresie wydawania pozwole na budow dla obiektów b

cych ród em emisji.

4.2.3. Ha as
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;
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e) obni eniem sprawno ci nauczania;
f) powodowaniem lokalnych napi

i k ótni mi dzy lud mi;

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.
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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

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.
H 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

metalu,

obróbki

specjalistyczne
nag

maszyny

linie technologiczne,

budowlane,

transport

w

y

betoniarskie,

sieczkarnie,

wewn trzzak adowy oraz

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.

H 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 jest

dróg

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.

W ESTMOR CONSULTING

55

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

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).
Inspekcja Ochrony
pieni

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.

4.2.4. Promieniowanie elektromagnetyczne
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 si w rodowisku ponad sto lat temu i by y zwi zane
z techniczn

dzia alno ci

cz owieka. Promieniowanie elektromagnetyczne wyst puje

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
110 kV z krajowego systemu elektroenergetycznego, poprzez stacj

napowietrznymi liniami
220/110 kV Le niów

Wielki.
INSTALACJE RADIOKOMUNIKACYJNE
Wykaz stacji telefonii komórkowej zlokalizowanych na terenie Gminy Bobrowice przedstawia
tabela 10.
Tabela 10. Wykaz stacji BTS na terenie Gminy Bobrowice
Nazwa Operatora

POLKOMTEL S.A.

Nr Decyzji

Data wa no ci

GSM900/1/1114/1/07

2017-06-30

Miejscowo

Lokalizacja

Bobrowice

dz. nr 48/1, obr.
Janiszowice

30680

31538

41034

POLKOMTEL S.A.

GSM900/1/3666/1/08

2018-09-30

Dychów

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

POLSKA TELEFONIA
CYFROWA S.A.

GSM900/2/2573/3/11

2015-09-12

Janiszowice

dz. nr 48/1

W ESTMOR CONSULTING

IdStacji

58

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

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

4.2.5. Powa ne awarie i zagro enia naturalne
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.
Przeprowadzone w latach ubieg ych oceny stanu technicznego istniej cych obwa owa
wykaza y, e s one w z ym stanie technicznym.

W ESTMOR CONSULTING

59

PROGNOZA ODDZIA

RODOWISKO „PROGRAMU

YWANIA NA

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

Oprócz powodzi opadowych wyst puj

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

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.

P

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
na zlecenie Ministra

przez Pa stwowy Instytut Geologiczny w 2008 roku

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
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powierzchnia obj ta ruchami masowymi na terenie powiatu kro nie skiego wynosi
do 10 km2.

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
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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.
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

(o pojemno ci 6 m3), a nast pnie wyciek oleju.
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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),
Umow

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).

4.2.6. Ochrona przyrody i krajobrazu
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.
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
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z natury rzeczy siedliska borowe wyst puj ce na najs abszych glebach, stanowi tu ponad
86 % powierzchni le nej – przeci tna zasobno
roczny wynosz cy ok. 3 m3/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
Rysunek 7. Lesisto

do strefy du ego zagro enia po arowego.
Polski wg województw

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

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

wietle obecnych przepisów prawnych mog
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ekologiczne,

zespo y

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

one jest w pó nocnej cz

Górzy skiego. Jego powierzchnia znajduje si
153,3 ha. Maksymalna g boko

ci Obni enia

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

tego akwenu osi ga 2,4 m, natomiast d ugo

linii

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
wierzbowych. Terasa zalewowa stanowi mozaik

ci

gów

k i wkraczaj cych na nie w wyniku

sukcesji wtórnej zaro li krzewiastych i niewielkich zadrzewie , a tak e pól uprawnych,
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gowych i gr dowych oraz rozproszonych zbiorników

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
terenu wspó dominuj tereny otwarte (pola,

ciwej doliny rzeki. W typach pokrycia

ki i towarzysz ce im zaro la krzewiaste) oraz

lasy li ciaste. Brzegi koryta rzeki s zdominowane przez zaro la wierzb krzewiastych, bogato
uzupe nione zadrzewieniami z wierzb drzewiastych.
Warto

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 92/43/EWG.

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

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/
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Rysunek 8. Obszary Natura 2000 na terenie Gminy Bobrowice

ród o: http://natura2000.gdos.gov.pl/

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,

oraz odznaczaj ce si

naukowej,

kulturowej,

historycznej

lub

krajobrazowej

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.
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Tabela 11. 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.
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.
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Tabela 12. 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)

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.
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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.
Znaczenie zieleni dla funkcjonowania Gminy jest nieocenione. Ziele
lokalne warunki klimatyczne, ale tak e oczyszcza atmosfer

nie tylko modyfikuje

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.

4.2.7. Gleby
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.
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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)

Na stan gleb na terenie Gminy Bobrowice wp ywaj

g ównie czynniki pochodzenia

antropogenicznego:
o Wydobywanie kopalin ze z
w
do

naturalnym

. Eksploatacja kopalin powoduje nieodwracalne zmiany

krajobrazie

u ytkowania

i

rolniczego

dlatego
lub

wymaga

le nego

–

przywrócenia
poprzez

tych

terenów

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.

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.
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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.

4.2.8. Surowce mineralne
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:

1) Bobrowice – 18512 tys. ton, z
2) Bobrowice I – 242 tys. ton, z
3) Bobrowice – B - z

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.”
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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 14.
Tabela 14. 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

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

a wg systemu MIDAS

-

II

Kruszywo
naturalne

Kruszywo
naturalne

a kruszyw
naturalnych i
materia ów
pokrewnych
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WB
9371

GubinZasiekiBrody

pok adowa

KN
1798

Tarnawa
Kro nie ska

pok adowa

KN
8681

arków

-

II

pok adowa

gle
brunatne

a w gli
brunatnych
energetycznych

Kruszywo
naturalne

a
mieszanek
wirowowpiaskowych

Kruszywo
naturalne

a
mieszanek
wirowowpiaskowych

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

e rozpoznane
wst pnie

-

11 276,00

e
zagospodarowane

odkrywkowy

104,26

e
eksploatowane
okresowo

odkrywkowy

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

Rysunek 9. Lokalizacja z

na terenie Gminy Bobrowice

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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Potencjalne zmiany rodowiska w przypadku braku realizacji

Programu
Celem nadrz dnym Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

2013-2016, z perspektyw do roku 2020 jest: „Osi gniecie trwa ego i zrównowa onego
rozwoju Gminy Bobrowice poprzez popraw

stanu i w

ciwe wykorzystanie

rodowiska naturalnego.”
W zwi zku z powy szym wszystkie dzia ania zaproponowane do realizacji w ramach
Programu maj na celu ochron

rodowiska Gminy poprzez zmniejszenie antropopresji na

poszczególne jego komponenty, co w konsekwencji ma doprowadzi do systematycznego
poprawiania si stanu rodowiska naturalnego. Niew tpliwym efektem ko cowym podj tych
dzia
w

b dzie równie
osi gni ciu

poprawa warunków

przez

analizowan

ycia mieszka ców Gminy, niwelacja barier

jednostk

samorz du

terytorialnego

trwa ego

i zrównowa onego rozwoju oraz poprawa jej atrakcyjno ci.
Natomiast brak realizacji zapisów Programu, a dok adniej zaplanowanych w ramach jego
dzia

b dzie prowadzi do systematycznego pogarszania si

wszystkich elementów

rodowiska naturalnego, co w konsekwencji wp ynie na zdrowie i warunki ycia lokalnego
spo ecze stwa oraz spadek atrakcyjno ci inwestycyjno – mieszkaniowej Gminy.
Brak realizacji zada Programu spowoduje:
pogorszenie

jako ci

wód

powierzchniowych

i

podziemnych,

poprzez

m.in. zwi kszenie adunku zanieczyszcze wprowadzanych do wód,
wzrost zu ycia zasobów wodnych,
pogorszenie jako ci powietrza atmosferycznego,
zwi kszenie obci

enia atmosfery zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,

pogorszenie klimatu akustycznego i zwi kszenie liczby mieszka ców nara onych
na ponadnormatywne warto ci poziomu d wi ku,
dalsz degradacj gleb,
zwi kszenie

liczby

mieszka ców

nara onych

na

dzia ania

promieniowania

elektromagnetycznego,
zmniejszenie ró norodno ci biologicznej cennych przyrodniczo terenów,
pogorszenie zdrowia i jako ci ycia mieszka ców,
zwi kszone negatywne oddzia ywanie zanieczyszczenia powietrza na dobra kultury,
zagro enie dla spójno ci obszarów Natura 2000.
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Analizuj c powy sze podpunkty, niew tpliwie mo na stwierdzi , i
zaplanowanych w Programie b dzie wywiera dalsz , pog biaj

nie podj cie dzia

si , negatywn presj na

rodowisko naturalne Gminy Bobrowice, co w ko cowym efekcie spowoduje jego
post puj

degradacj .

5. Przewidywane

znacz ce

oddzia ywania

Programu

na poszczególne komponenty rodowiska
5.1. Wprowadzenie
Ocenie mo liwych oddzia ywa

na

rodowisko poddano zadania inwestycyjne jak

i pozainwestycyjne uj te do realizacji w ramach poszczególnych celów Programu Ochrony
rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw

do roku 2020.

W stosunku do ka dego przedsi wzi cia zaplanowanego w ramach Programu Ochrony
rodowiska przeanalizowano potencjalne oddzia ywanie na poszczególne elementy
rodowiska przyrodniczego (Obszary Natura 2000, Ró norodno

biologiczna, Zdrowie ludzi,

Zwierz ta, Ro liny, Wody powierzchniowe i podziemne, Jako

powietrza, Powierzchnie

ziemi i gleba, Krajobraz, Klimat, Dobra kultury).
Prób oceny i identyfikacji znacz cych oddzia ywa na rodowisko poszczególnych zada
dokonano w tabelach w tzw. macierzach skutków rodowiskowych, które s syntetycznym
zestawieniem

mo liwych

pozytywnych,

skutków

rodowiskowych

negatywnych,

bezpo rednich, po rednich, krótkoterminowych, d ugoterminowych oddzia ywa tych zada .
Stopie

i zakres oddzia ywania ka dego z zaplanowanych zada

zale

b dzie przede

wszystkim od lokalizacji danego przedsi wzi cia, tzn. od tego czy b dzie ono realizowane na
terenach

zurbanizowanych,

przekszta conych

ytkowanych rolniczo lub te

antropogenicznie

czy

obszarach

na obszarach cennych przyrodniczo i chronionych,

charakteryzuj cych si najwi kszym negatywny zakresem oddzia ywania.
Bior c pod uwag

fakt,

e wi kszo

do realizacji w ramach Programu Ochrony
2016, z perspektyw

na

przyj to,

e

na

inwestycyjnych przewidywanych

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-

do roku 2020 wymaga

w sprawie oceny oddzia ywania na
rodowiskowych

z zamierze

b dzie przeprowadzenia post powa

rodowisko w odniesieniu do konkretnych warunków
etapie

opracowywania

Prognoza

Oddzia ywania

rodowisko przedmiotowego Programu, wystarczaj ce b dzie omówienie typowych

oddzia ywa

i ich potencjalnych skutków rodowiskowych. W analizowanych na potrzeby
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niniejszego dokumentu niektórych przypadkach zidentyfikowano jednoczesny negatywny lub
pozytywny wp yw na dany element rodowiska, który jest zale ny od rozwa anego aspektu.
ównym za

eniem Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-

2016, z perspektyw do roku 2020 jest ograniczenie zanieczyszczenia rodowiska na terenie
Gminy oraz sukcesywne d

enie do poprawy jego stanu. Nie przewiduje si , aby realizacja

Programu przyczyni a si do powstania nowych zagro

lub uci

liwo ci dla rodowiska

naturalnego analizowanej jednostki samorz du terytorialnego. Rokuje si ,

e prawid owa

realizacja Programu przyniesie wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji
antropopresji na rodowisko.
Ponadto, nale y zauwa
dzia

, e analiz i ocen oddzia ywania zaplanowanych w Programie

na poszczególne komponenty rodowiska dokonano przede wszystkim pod k tem

oddzia ywania na

rodowisko w fazie eksploatacji inwestycji. Uci

w fazie budowy wi

si

zazwyczaj z przej ciow

podwy szon

liwo ci wyst puj ce
emisj

ha asu, emisj

spalin z maszyn budowlanych, czy te zwi kszon emisj py ów. Negatywne oddzia ywania
na

rodowisko przyrodnicze zwi zane z etapem realizacji inwestycji s

krótkotrwa ymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze, tote
eksploatacji wdro onych w ramach projektu dzia

oddzia ywaniami

poddano analizie faz

pod k tem ich oddzia ywania

na rodowisko naturalne analizowanej jednostki samorz du terytorialnego.

5.2. Oddzia ywanie

na

rodowisko

poszczególnych

zada

przewidzianych do realizacji w ramach Programu
W

Prognozie

przedstawiono

wp yw

do realizacji w ramach Programu Ochrony

poszczególnych

zada

przewidzianych

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-

2016, z perspektyw do roku 2020 na poszczególne elementy rodowiska przyrodniczego,
zdrowie i dobra kultury. Przy ocenie brano pod uwag

przede wszystkim ko cowy efekt

realizacji przedsi wzi cia i jego potencjalne oddzia ywania na etapie funkcjonowania.
Szczegó owa analiza oddzia ywa , równie

na etapie budowy zosta a przedstawiona

w podrozdziale 5.3. „Oddzia ywania na etapie realizacji inwestycji – etap budowy” niniejszej
Prognozy.
W kolejnych tabelach zastosowano nast puj ce oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddzia ywania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddzia ywania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,

W ESTMOR CONSULTING

77

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

(0) - realizacja celu nie wp ywa w sposób zauwa alny na analizowane zagadnienie
(neutralne oddzia ywanie),
(+/-) - realizacja celu mo e spowodowa zarówno pozytywne, jak i negatywne oddzia ywania
i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia,
(N) - brak mo liwo ci jednoznacznego okre lenia spodziewanego oddzia ywania i skutków –
one zale ne od wyboru szczegó owych rozwi za lub innych niemo liwych obecnie do
przewidzenia i uwzgl dnienia w symulacji uwarunkowa .

5.2.1. Ochrona wód
W ramach tego celu wdra ane b

inwestycje d

ce do racjonalnego gospodarowania

zasobami wodnymi, poprawy stanu sanitarnego nieskanalizowanych dotychczas cz

ci

Gminy, poprawy funkcjonowania SUW oraz biologicznej oczyszczalni cieków komunalnych
i zwi kszenia przepustowo ci instalacji melioracyjnej Gminy.
Planowane w Programie przedsi wzi cia w zakresie budowy i modernizacji wodoci gów
przyczyni si do poprawy jako ci wody pitnej, co b dzie mia o d ugookresowy, pozytywny
wp yw na zdrowie lokalnej spo eczno ci, co bezpo rednio podniesie ich standard
W

kategorii

negatywnych

oddzia ywa

po rednich

mo na

wskaza

ycia.

wzrost presji

urbanizacyjnej na tereny dotychczas nieuzbrojone w sie wodoci gow i kanalizacyjn . Poza
tym na etapie budowy inwestycji mog

by

odczuwalne negatywne efekty zwi zane

z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Realizacja zaplanowanych w Programie zada
komunalnymi

i

przemys owymi

wyeliminuje

z zakresu gospodarowania
niekontrolowany

sposób

ciekami

wprowadzania

do rodowiska cieków z indywidualnych zbiorników bezodp ywowych oraz ograniczy sp yw
zanieczyszcze

obszarowo, co poprawi stan sanitarny Gminy Bobrowice oraz pozytywnie

wp ynie na stan powierzchni ziem na jej obszarze. W zwi zku z powy szym wdro enie
niniejszych zada

jest konieczne i korzystne dla

rodowiska naturalnego i jego

poszczególnych sk adników, po rednio oddzia uj c równie na funkcjonowanie flory i fauny.
Jednak dzia anie oczyszczalni
dla

rodowiska, tj. uci

cieków mo e powodowa

równie

liwo ci odorowe, szczególnie przy niew

eksploatacji, emisje ha asu i wzrost ilo ci wytwarzanych osadów
w miejscach zrzutu

cieków spodziewa

si

negatywne skutki
ciwie prowadzonej

ciekowych. Natomiast

mo na tak e niekorzystnego oddzia ywania

na faun i flor odbiornika. Pomimo to, rozbudowa oczyszczalni cieków przyczyni si do
uzyskania lepszej jako ci oczyszczonych

cieków zrzucanych do wód powierzchniowych,

a tym samym do poprawy jako ci tych wód.
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Posiadanie przez gospodarstwa rolne odpowiednio szczelnych p yt, zabezpieczaj cych
przed przedostaniem si

obornika do gruntu, ograniczy zanieczyszczenia wód azotem

pochodz cym bezpo rednio ze
wp ynie na zwi kszenie st

róde rolniczych. Zaniechanie budowy p yt obornikowych

enia azotanów w wodach pitnych, co stanowi zagro enie dla

zdrowia ludzi, zwierz t oraz narusza równowag

biologiczn . Sk adowanie odchodów

zwierz cych na nieprzepuszczalnych p ytach obornikowych uniemo liwia przenikanie
zanieczyszcze
do gruntu i tym samym przyczynia si

do ochrony zdrowia oraz

efektem ubocznym budowy p yt obornikowych mog by uci

rodowiska. Jedynym

liwo ci odorowe towarzysz ce

miejscu sk adowania odpadów. Jednak e, korzy ci higieniczno-sanitarne dla zdrowia
ludzkiego oraz pozytywny wp yw na stan wód i gleb wiadcz o zasadno ci takich inwestycji.
Pomimo przewidywanych krótkotrwa ych, przemijaj cych zagro

rodowiska naturalnego

podczas realizacji przedmiotowych inwestycji, tj. nadmierny ha as, wzmo ony ruch rodków
transportu, przemijaj ca interwencja w faun

i flor , wywr

one d ugotrwale korzy ci

w trakcie ich eksploatacji, m.in. poprzez zmniejszenie ilo ci odprowadzanych do rodowiska
cieków nieoczyszczonych oraz podniesie jako ci wody pitnej. Elementy te niew tpliwie
wywr

pozytywny wp yw na

rodowisko naturalne, zdrowie mieszka ców oraz popraw

jako ci ich ycia.
W tabeli 15 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.

Zadanie

Obszary Natura
2000

Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Przewidywane znacz ce oddzia ywania (w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
L.p.

Ochrona wód

Cel zadania

Tabela 15. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony wód na poszczególne komponenty
rodowiska, zdrowie i dobra kultury

1

Budowa sieci wodoci gowej
do miejscowo ci Brzezinka

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

2

Budowa sieci wodoci gowej
do miejscowo ci Pr docinek

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

W ESTMOR CONSULTING

79

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

DO ROKU 2020”

Zadanie

Obszary Natura
2000

Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Przewidywane znacz ce oddzia ywania (w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
L.p.

Cel zadania

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

3

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

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

4

Przebudowa i rozbudowa SUW
oraz biologicznej oczyszczalni
cieków w Dychowie

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

5

Budowa wodoci gu z
Dychowa do miejscowo ci
Chromów

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

6

Budowa kanalizacji sanitarnej

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

7

Modernizacja sieci
wodoci gowych i
kanalizacyjnych

+

+/-

+

+

+

+

0

+/-

0

0

0

8

Budowa przydomowych
oczyszczalni cieków na
terenie gminy

0

+/-

+

+

+

+

0

+

0

0

0

9

Inwentaryzacja zbiorników
bezodp ywowych na terenie
Gminy

0

0

0

0

0

+

0

+

0

0

0

10

Konserwacja urz dze
melioracyjnych

0

+/-

0

0

0

0

0

+/-

+

0

0

11

Budowa p yt obornikowych

0

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania

5.2.2. Ochrona powietrza
Planowane zadania maj na celu popraw jako ci powietrza na terenie Gminy Bobrowice
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszcze

do atmosfery m.in. poprzez eliminacj

wykorzystania paliw konwencjonalnych w kot owniach lokalnych i gospodarstwach
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urz dze

do

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

oczyszczania

spalin

i

wykorzystywanie

nowoczesnych technologii w zak adach przemys owych. Dzia ania te w efekcie pozwol
równie na wyeliminowanie zagro enia dla zdrowia ludzi oraz ogranicz niszczenie fasad
budynków, w tym równie zabytkowych.
ównym zagro eniem powietrza atmosferycznego jest niska emisja z instalacji grzewczych
budynków. Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budynków u yteczno ci
publicznej, pozwoli na znacz ce ograniczenie zu ycia materia u opa owego niezb dnego do
ogrzania obiektu oraz przygotowania ciep ej wody u ytkowej. W konsekwencji wp ynie to na
redukcj

emisji szkodliwych zanieczyszcze

do powietrza atmosferycznego, zarówno

gazowych (SO, NO, CO), jak i py owych. Przeprowadzone prace termomodernizacyjne
budynków, dzi ki zmniejszeniu zapotrzebowania na energi

ciepln , minimalizuj

emisj

zanieczyszcze do powietrza ze róde spalania energetycznego.
Podj tym w Programie kierunkiem dzia ania jest równie
z odnawialnych
przek ada si

róde . Nale y zauwa

na ró norodno

,

oddzia ywa

e ró norodno
na

wzrost udzia u energii

postaci energii odnawialnej

rodowisko. Ogólnie rzecz bior c, poza

wykorzystaniem biomasy, zalet energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów,
cieków i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Negatywne oddzia ywanie na
rodowisko w

ciwe dla rodzaju prowadzonych prac wyst pi wy cznie na etapie wykonania

obiektów i urz dze
Istotn

korzy ci

inwestycji energetycznej (prace ziemne, generowanie ha asu i inne).

rozwoju odnawialnych

róde energii jest dywersyfikacja

róde energii,

co podnosi bezpiecze stwo energetyczne oraz obni enie kosztów wytwarzania energii
w gospodarstwach domowych. W zwi zku z powy szym na terenie Gminy Bobrowice
planuje si

wzrost udzia u energii z odnawialnych róde mi dzy innymi poprzez budow

elektrowni wiatrowych. W chwili obecnej na terenie Gminy nie zosta y wyznaczone konkretne
tereny pod lokalizacj

elektrowni wiatrowych, jednak w przypadku podj cia dzia

zwi zanych z ich budow nale y zwróci szczególn uwag na wp yw, jaki inwestycja mo e
wywrze na szlaki migracyjne zwierz t, zw aszcza ptaków i nietoperzy. Inwestycje zwi zane
z budow elektrowni wiatrowych b

poprzedzone badaniami, do których zalicza si :

wst pne rozpoznanie dost pnych informacji i warunków terenowych,
rejestracj g osów nietoperzy,
analiz nagra i wyznaczeniem indeksów aktywno ci nietoperzy,
kontrolami potencjalnych kryjówek kolonii rozrodczych nietoperzy,
kontrolami obiektów mog cych stanowi zimowiska nietoperzy.
Zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotycz cymi oceny oddzia ywania elektrowni
wiatrowych na nietoperze” nie nale y stawia elektrowni wiatrowych:
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cych lasem skupie drzew;

ci mniejszej ni 200 m od granic lasów i nieb

cych lasem skupie drzew

o powierzchni 0,1 ha lub wi kszej;
w odleg

ci mniejszej ni

200 m oraz brzegów zbiorników i cieków wodnych

wykorzystywanych przez nietoperze (nie dotyczy farm off shore);
na obszarach Natura 2000 chroni cych nietoperze lub w ich s siedztwie –
w odleg

ci mniejszej ni 1 km od znanych kolonii rozrodczych i zimowisk nietoperzy

z gatunków b

cych przedmiotem ochrony na danym obszarze;

na obszarach, na których w regionalnych lub lokalnych opracowaniach dotycz cych
potencjalnych lokalizacji elektrowni wiatrowych wykluczono ich lokalizacj ze wzgl du
na stwarzane zagro enia dla nietoperzy.
W przypadku stwierdzenia mo liwo ci wyst pienia mo liwego ograniczenia negatywnego
wp ywu elektrowni wiatrowych na nietoperze wskazane jest:
wy czanie turbin w pewnych okresach w czasie aktywno ci nietoperzy przy
pr dko ciach wiatru poni ej 6 m/s;
niezalesianie terenów, na których stan

turbiny, i niewprowadzanie ci gów zieleni

w ich pobli u (dotyczy g ównie prognoz dla zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, a

w

raportach

mo e

dotyczy

terenów

zarz dzanych przez inwestora – np. dróg dojazdowych);
unikanie o wietlania turbin wiat em bia ym – zastrze enie to nie dotyczy o wietlenia
wynikaj cego z przepisów dotycz cych bezpiecze stwa ruchu powietrznego;
zachowanie co najmniej 200 m odleg

ci elektrowni wiatrowych od w asnych

erowisk i miejsc zwi kszonej aktywno ci nietoperzy, przy czym przyj ta odleg
powinna by

uzale niona od stwierdzonych gatunków, rodzaju siedliska i innych

okoliczno ci;
zachowanie co najmniej 200 m odleg

ci elektrowni wiatrowych od liniowych

elementów krajobrazu (np. alei, szpalerów drzew, innych zadrzewie i zakrzewie ),
których wykorzystywanie przez nietoperze potwierdzono w wyniku bada ;
rezygnacja z cz

ci elektrowni wiatrowych na farmie lub zmiana ich umiejscowienia,

w celu unikni cia lokalizacji elektrowni wiatrowych na przeci ciu istotnych szlaków
migracji lub w innych miejscach o wysokiej aktywno ci nietoperzy.
Dodatkowo,

w

przypadku

planowania

inwestycji,

ka dorazowo

powinna

zosta

przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza, a na jej podstawie - sporz dzony raport
oddzia ywania na
odleg

rodowisko. Dodatkowo elektrownie wiatrowe nale y sytuowa w takiej

ci od terenów podlegaj cych ochronie akustycznej, która gwarantuje zachowanie na
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tych terenach dopuszczalnych poziomów ha asu lub w odleg
zastosowaniu skutecznych

rodków ograniczaj cych emisj

ci mniejszej przy

ha asu, co najmniej do

poziomów dopuszczalnych.
Niekontrolowane wypalania oraz lekkomy lne zachowania ludzkie mog przyczynia si do
powstawania po arów w lasach, a tym samym do zagro

ycia i zdrowia ludzi, zwierz t,

wp ywa na zachwianie równowagi przyrodniczej, degradacj flory oraz ogólne zniszczenia
i zanieczyszczenia wszystkich komponentów rodowiska na obszarze le nym. Uwolnione
w trakcie po aru szkodliwe substancje przekraczaj

dopuszczalne st

i utrudniaj funkcjonowanie ekosystemu. Po ary niszcz

enie w powietrzu

zazwyczaj du e obszary terenu,

powoduj c straty niemo liwe do odbudowy w krótkim czasie i pozostawiaj c spustoszenie
krajobrazu. Maj c na uwadze szeroko rozumian ochron
powinny

do

podejmowania

skutecznych

dzia

rodowiska w adze Gminy d

prewencyjnych,

aby

zapobiega

zagro eniom po arowym i ich skutkom.
Znacz cym negatywnym oddzia ywaniem na rodowisko znamionuj si równie drogowe
szlaki komunikacyjne. Podczas przeprowadzonej analizy zidentyfikowano znacz ce
oddzia ywania budowy i eksploatacji dróg o charakterze lokalnym, zwi zane przede
wszystkim z przekszta ceniami powierzchni ziemi, degradacj

krajobrazu oraz ha asem.

Bior c pod uwag emisje ha asu i substancji szkodliwych z silników pojazdów zauwa ono,
e s one znaczne i wp ywaj na stan rodowiska naturalnego, w tym powietrza szczególnie
w najbli szym otoczeniu dróg, jednak ich wp yw maleje wraz z odleg

ci . Ponadto,

kolejnym zagro eniem dla rodowiska naturalnego jest wysokie ryzyko znacznej fragmentacji
przestrzeni mog ce wyst pi

zarówno podczas budowy, jak i eksploatacji dróg.

Fragmentacja przestrzeni przyrodniczej wi

e si

z niekorzystnymi skutkami m. in. dla

ochrony siedlisk i gatunków, ochrony lasów i gospodarki wodnej. Eksploatacja dróg wi

e si

z wyst pieniem zmian mikroklimatu, degradacj krajobrazu oraz emisj zanieczyszcze do
atmosfery (spaliny samochodowe,
siedztwie drogi mog

wyst pi

cieranie nawierzchni itp.). Ponadto, w bezpo rednim
zmiany w ekosystemach, co jest spowodowane

zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie g ównym ród em zanieczyszcze s sp ywy z drogi
substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, cieki wytwarzane w obiektach
obs ugi pasa erów, wycieki z pojazdów, a tak e wytwarzane odpady (remonty dróg, ich
eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych,
„dzikie

mietniki” oraz odpady powsta e w wyniku zdarze

losowych, w tym wypadków

i kolizji drogowych). Zaplanowana w Programie poprawa parametrów istniej cych tras
komunikacyjnych spowoduje wzrost nat

enia ruchu, któremu towarzyszy wzrost emisji

spalin i ha asu. Jednak skala bezpo redniego oddzia ywania na

W ESTMOR CONSULTING

rodowisko inwestycji

83

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

drogowych jest na ogó lokalna, ograniczona do pasa przyleg ego terenu. Ponadto
poprowadzenie nowej drogi przez obszary niezurbanizowane mo e nie

za sob skutki o

szerszym zasi gu np. niszczenie obszarów cennych przyrodniczo. Zasi g oddzia ywania
po redniego przebudowy lub budowy dróg mo e by szerszy, gdy nowa lub w istotnym
stopniu zmodernizowana droga stanowi niew tpliwie argument przy wyborze osiedlania si
ludno ci lub lokalizacji innej inwestycji. Tak wi c rozwój powi za transportowych sprzyja
dzie rozrastaniu si terenów zurbanizowanych, co skutkowa b dzie zwi kszon presj na
tereny przyrodniczo cenne w zwi zku z atwiejsz do nich dost pno ci .
Oprócz negatywnych oddzia ywa

na rodowisko naturalne, inwestycje drogowe, g ównie

dotycz ce ich przebudowy lub modernizacji korzystnie wp ywaj

na popraw

stanu

rodowiska naturalnego. Poprawa nawierzchni dróg, zwi kszenie ich przepustowo ci oraz
tym samym usprawnienie ruchu drogowego na obszarze inwestycji pozwoli na redukcj ilo ci
wydzielanych do atmosfery spalin samochodowych, tak powszechnych w sytuacji nat

enia

ruchu i jego skumulowania. Poprawa stanu nawierzchni dróg zwi kszy bezpiecze stwo
ruchu drogowego na terenie Gminy oraz mo e przyczyni si do skrócenia czasu dojazdu
do miejsca przeznaczenia.
Zaplanowane inwestycje obejmuj

tereny ju

przekszta cone w wyniku dzia alno ci

cz owieka. W zwi zku z czym, przebudowa planowanych dróg nie b dzie znacz co
zmienia a krajobrazu, a ze wzgl du na wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni poprawi
si warto ci architektoniczne terenu. Ze wzgl du na zmodernizowane nawierzchnie ulegnie
poprawie bezpiecze stwo i p ynno

ruchu drogowego. Natomiast ilo

zu ywanego paliwa

zostanie zmniejszona, a wi c redukcji ulegnie emisja szkodliwych spalin do powietrza
atmosferycznego. Zmniejszy si

równie

ha as wynikaj cy dotychczas z ruchu z bardzo

ma ymi pr dko ciami przy du ych obrotach silników po trudno przejezdnych szlakach
komunikacyjnych,

z

licznymi

uszkodzeniami.

Przewiduje

si ,

e

eksploatacja

przebudowywanych i zmodernizowanych w ramach Programu dróg, nie b dzie powodowa
przekrocze

dopuszczalnych standardów zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

przy przyj tych do analiz nat

eniu ruchu samochodów. Maksymalne zanieczyszczenie

powietrza wyst pi w pasie drogowym. Poza pasem drogowym zanieczyszczenie powietrza
dzie kszta towa si du o poni ej warto ci dopuszczalnych.
Aby zapewni jak najmniejsz ingerencj planowanych inwestycji drogowych w rodowisko,
wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych b

przestrzegali obowi zuj cych norm

i przepisów w zakresie ochrony rodowiska naturalnego, a tak e zapewni ochron dla osób
oraz w asno ci publicznej, poprzez unikanie uci

liwo ci, ska enia rodowiska i ha asu.
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rodkach transportu drogowego, budownictwie,

do zmniejszenia emisji zwi zków toksycznych do

powietrza atmosferycznego, co w konsekwencji wp ywa na ochron zdrowia i rodowiska,
oraz wspiera proekologiczne postawy w ród mieszka ców Gminy.
Zastosowanie w instalacjach budynków u yteczno ci publicznej rozwi za
na odnawialnych

ród ach energii prowadzi do redukcji zanieczyszcze

i emitowanych do atmosfery podczas wykorzystania tradycyjnych
samym przeciwdzia a pogarszaniu si

opartych

uwalnianych

róde energii, a tym

stanu powietrza. Zast pienie tradycyjnych

róde

energii jej odnawialnymi no nikami ma na celu zahamowanie dalszej degradacji rodowiska
poprzez zniwelowanie wydzielania szkodliwych produktów energetyki konwencjonalnej,
takich jak tlenki siarki, azotu, w gla i py ów, do powietrza. Przeciwdzia anie pogarszaniu si
jako ci powietrza atmosferycznego wywiera po redni wp yw na zdrowie ludzi, zwierz t oraz
funkcjonowanie ro lin. Jednym z priorytetów dzia

samorz dów powinno by ograniczenie

negatywnego wp ywu sektora energetycznego na otoczenie.
W tabeli 16 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

1

Termomodernizacja budynków
na terenie Gminy

N

0

0

0

0

0

+

0

0

0

0

2

Sukcesywna likwidacja lub
modernizacja róde ciep a
opalanych w glem kamiennym

0

0

+

+

+

0

+

0

0

0

0

3

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

0

0

+

0

0

0

+

0

0

0

0
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Jako
powietrza
Powierzchnia
ziemi i gleby

Zdrowie ludzi

Zadanie
Ró norodno
biologiczna

L.p.

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
Obszary Natura
2000

Ochrona powietrza

Cel zadania

Tabela 16. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony powietrza na poszczególne komponenty
rodowiska, zdrowie i dobra kultury
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Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:

Ro liny

Wody

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

0/+

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

5

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

0

0/+

+

+

+

0

+

0

0

0

0/+

6

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

0

0/+

0

0

0

0

+

0

0

0

0/+

7

Poprawa gminnej infrastruktury
drogowej

0

-

0/+

0/-

0/-

0/-

0/+

0/-

0/-

0/+

0

Jako
powietrza
Powierzchnia
ziemi i gleby

Zwierz ta

Zapobieganie po arom w lasach

Zdrowie ludzi

4

Ró norodno
biologiczna

Zadanie
Obszary Natura
2000

L.p.

Cel zadania

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania

5.2.3. Ochrona przed ha asem
Na terenie analizowanej jednostki samorz du terytorialnego g ównym problemem jest ha as
komunikacyjny, przy czym ha as przemys owy ma mniejsze znaczenie.
Ha as komunikacyjny zwi zany jest przede wszystkim ze sta ym wzrostem nat

enia ruchu

i rozwojem sieci drogowej. Przedsi wzi cia w tym zakresie bezpo rednio zwi zane s
z inwestycjami budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy, które uj te zosta y w cz
5.2.2. dotycz cej ochrony powietrza, gdzie równie do
oddzia ywanie przedmiotowych przedsi wzi

na

ci

szczegó owo opisano niekorzystne
rodowisko naturalne. Przewidziane

modernizacje i przebudowy istniej cych drogowych szlaków komunikacyjnych maj jednak
przede wszystkim na celu ograniczenie emisji ha asu komunikacyjnego i jego negatywnego
oddzia ywania na cz owieka oraz budynki.
Nale y nadmieni , i przedsi wzi cia zwi kszaj ce p ynno

ruchu, zw aszcza na obszarach

zwartej zabudowy, a tak e wyprowadzaj ce ruch tranzytowy z centrów miast, przyczyniaj
si

bezpo rednio do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez
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i modernizacj

dróg jest zmniejszenie

drga i wibracji, które mog powodowa uszkodzenia budynków. Ograniczenie emisji ha asu
komunikacyjnego mo na uzyska nie tylko poprzez popraw

stanu nawierzchni drogi, ale

tak e poprzez popraw p ynno ci ruchu uzyskan dzi ki takim zabiegom jak: poszerzenie
drogi, wydzielenie pasów do skr tu w rejonie skrzy owa , budowa zatok w rejonie
przystanków komunikacji, budowa przestrzeni parkingowych, zmiana geometrii uków,
zmiana geometrii skrzy owa w tym budowa skrzy owa wielopoziomowych i inne dzia ania
o podobnym charakterze. Jednak nale y pami ta , e korzystne efekty w tym zakresie mog
by

jednocze nie niwelowane przez wzrost p ynno ci ruchu, któremu towarzyszy

jednoczesny wzrost jego nat

enia.

Szczególne znaczenie dla ochrony rodowiska naturalnego z zakresu ochrony rodowiska
maj

tak e dzia ania prowadz ce do zidentyfikowania i zinwentaryzowania terenów,

na których wyst puj
mo na prowadzi

przekroczenia dopuszczalnych warto ci ha asu. Dzi ki nim, bowiem

efektywne dzia ania ograniczaj cego jego skutki np. poprzez budow

ekranów akustycznych, wymian okien na d wi koszczelne, modernizacj dróg i torowisk.
Aktualna inwentaryzacja

róde uci

liwo ci akustycznej pozwoli na bie

kontrol

przyczyn ha asu w Gminie i jednocze nie umo liwi wybór odpowiedniej strategii
przeciwdzia ania jego skutkom. Przeprowadzanie regularnych bada

i pomiarów jest

wa nym zadaniem z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzkiego, jako
na zastosowanie w

ciwych rozwi za w walce z najbardziej uci

e pozwala

liwymi ród ami ha asu.

Tak e wymiana stolarki okiennej w budynkach nara onych na oddzia ywanie ha asu
na poziomie ponadnormatywnym w znacznym stopniu wp ywa na ochron
i umo liwia ich prawid owe funkcjonowanie. Dba
szkodliwym wp ywem wysokiego poziomu ha asu, b
zagro

o w

zdrowia ludzi

ciwe zabezpieczenie przed

cego jednym z najbardziej aktualnych

cywilizacyjnych, nale y do wa nych zada Gminy.

W tabeli 17 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.
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Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne i
negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Zadanie
Obszary
Natura 2000

Ochrona przed
ha asem

L.p.

Cel zadania

Tabela 17. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony przed ha asem na poszczególne
komponenty rodowiska, zdrowie i dobra kultury

1

Wprowadzenie inwentaryzacji
róde uci liwo ci akustycznej

0

0

+

0

0

0

0

0

0

+

0

2

Modernizacja i budowa
nawierzchni dróg gminnych z
infrastruktur

0

0

+

0

0

0

+

0

0

+

0

3

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

0

0

+

0

0

0

+

+

0

+

0

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania

5.2.4. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
W celu ograniczania negatywnego oddzia ywania promieniowania elektromagnetycznego na
ludzi i rodowisko konieczne jest zidentyfikowanie obszarów nara enia na to promieniowanie
oraz wyznaczanie obszarów bez zabudowy i uwzgl dnianie takich obszarów, i wynikaj cych
z

tego

ogranicze ,

w

planach

zagospodarowania

lokalizacyjnych. W ramach tego zakresu realizowane b

przestrzennego

i

decyzjach

zadania, które umo liwi

ograniczenie nara enia organizmów na promieniowanie elektromagnetyczne.
ród ami niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego maj cego negatywny
wp yw na rodowisko naturalnego s :
linie przesy owe energii elektrycznej,
stacje elektroenergetyczne,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje telefonii komórkowej,
urz dzenia diagnostyczne,
niektóre urz dzenia przemys owe.
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Aktualnie najbardziej rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych s
stacje telefonii komórkowej. W ich otoczeniu pola elektromagnetyczne o warto ciach
wy szych od dopuszczalnych wyst puj nie dalej ni kilkadziesi t metrów od samych anten
i na wysoko ci ich zainstalowania.
Oddzia ywanie linii energetycznych wysokiego napi cia oraz pozosta ych obiektów
emituj cych pole elektromagnetyczne na otoczenie ma miejsce w dwóch okresach: w fazie
budowy urz dze oraz podczas ich eksploatacji.
Podczas budowy przedmiotowych obiektów ulegaj zniszczeniu gleby znajduj ce si w ich
bezpo rednim otoczeniu z racji pracy ci

kiego sprz tu transportowo-budowlanego przy

wykopach pod fundamenty, monta u i ustawianiu s upów oraz w przypadku linii
elektroenergetycznych: naci ganiu przewodów. W miejscach ustawienia s upów linii
elektroenergetycznych nast puje wy czenie z dotychczasowego u ytkowania terenów
(0,6–1,2 a na stanowisko), tj. 2–5 a na 1 km linii. Mo e mie

równie miejsce wycinka

podstawowa w miejscu przebiegu przez lasy – szeroko ci 18 do 50 m, czyli utrata 180–500,
a powierzchni le nej na 1 km linii [PN 1998].
W trakcie eksploatacji oddzia ywanie obiektów emituj cych pole elektromagnetyczne, w tym
linii elektroenergetycznych na rodowisko sprowadzi mo na do:
zak óce radioelektrycznych,
ha asu,
ujemnego wp ywu na organizmy ywe.
Zak ócenia radiowo-telewizyjne s

wynikiem wy adowa

niezupe nych (ulotowych) lub te

zupe nych czyli iskrowych [Pr. zb. 1997].
Ha as generowany przez obiekty elektroenergetyczne, w tym linie elektroenergetyczne, jest
zwi zany ze zjawiskiem ulotu, a jego nat

enie zale y od warunków pogodowych -

w warunkach dobrej pogody poziom ha asu jest znacznie ni szy ni w warunkach opadu
deszczowego czy mg y.
Dopuszczalny poziom ha asu powodowanego przez napowietrzne linie energetyczne
zawiera si aktualnie, w zale no ci od przeznaczenia terenu, w granicach 45 - 50 dB w dzie
i 40 - 45 dB w nocy [Rozporz dzenie Ministra

rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie dopuszczalnych poziomów ha asu w rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze
zm.)].
Oddzia ywanie obiektów

emituj cych

promieniowanie elektroenergetyczne

na

ywe

organizmy zwi zane jest g ównie z oddzia ywaniem pola EM (pole elektromagnetyczne).
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pole elektromagnetyczne niekorzystnie zmienia warunki bytowania

negatywnie

wp ywaj c

na

przebieg

procesów

yciowych

organizmu

oraz przyczyniaj c si do powstawania zaburze funkcji o rodkowego uk adu nerwowego,
uk adów: rozrodczego, hormonalnego i krwiono nego oraz narz dów s uchu i wzroku.
Ponadto obecno

pól elektromagnetycznych ma równie degeneruj cy wp yw na ro liny

i zwierz ta:
u ro lin – opó niony wzrost i zmiany w budowie zewn trznej,
u zwierz t – zaburzenia neurologiczne, zak ócenia wzrostu, ywotno ci i p odno ci.
W zwi zku z powy szym zaplanowane w ramach Programu zadania b

oddzia ywa na

rodowisko naturalne, w tym rodowisko ycia cz owieka zarówno w fazie budowy obiektów
(wy czenia terenów z dotychczasowego u ytkowania, uszkodzenia gleb, wycinka lasów)
oraz podczas ich eksploatacji (zak ócenia radioelektryczne, ha as, ujemny wp yw na ludzi,
ro liny i zwierz ta). Nie zmienia to jednak faktu, i

obiekty te na obecnym poziomie

cywilizacyjnym s niezb dne ze spo eczno-gospodarczego punktu widzenia.
Wspó czesna

nauka

nie

potrafi

jednoznacznie

okre li ,

jakie

elektromagnetycznego jest dla cz owieka ca kowicie bezpieczne, gdy
sumowa i ujawni dopiero w nast pnych pokoleniach. Ponadto wra liwo

nat

enie

skutki mog

pola
si

na nie ludzi jest

ró na. Dlatego ka dy projekt, budowy obiektów i monta u urz dze

emituj cych

promieniowanie elektromagnetyczne oraz przeprowadzenia linii elektromagnetycznych musi
opiera si na wnikliwych opracowaniach ekofizjograficznych i solidnej ocenie oddzia ywania
na

rodowisko wskazuj cej rozwi zania wariantowe realizacji przedmiotowych inwestycji,

zapewniaj ce jak najni sze straty i ograniczenia funkcjonowania rodowiska przyrodniczego.
Badanie pól elektromagnetycznych oraz inwentaryzacja róde emisji tych pól, co pozwoli na
ocen skali zagro enia polami, co umo liwi ochron ludno ci przed wzrostem poziomów pól
elektromagnetycznych ponad warto ci dopuszczalne, a tak e pozwoli uchroni przed ich
negatywnym wp ywem pobliski wiat ro linny i zwierz cy.
W tabeli 18 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.
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Zadanie

Obszary Natura
2000

Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe i
ugoterminowe, sta e
i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nast puj ce
zagadnienia i aspekty rodowiska:
L.p.

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Cel zadania

Tabela 18. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym na poszczególne komponenty rodowiska, zdrowie i dobra kultury

1

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

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

2

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

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

3

Zapobieganie powstawaniu
nowych róde
promieniowania
niejonizuj cego na terenach
mieszkalnych

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

4

Preferowanie
ma okonfliktowych lokalizacji
róde promieniowania
elektromagnetycznego

0

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania

5.2.5. Ochrona przed powa nymi awariami i zagro eniami naturalnymi
Wszelkie dzia ania maj ce na celu ograniczanie i zwalczanie oraz przeciwdzia anie skutkom
powa nych awarii przemys owych, wypadkom zwi zanym z przewozem substancji
niebezpiecznych s z pewno ci korzystne dla rodowiska i zdrowia cz owieka.
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doposa enie

jednostek

ratowniczo

–

ga niczych w sprawny, odpowiedni technologicznie, nowoczesny sprz t i pojazdy, pozwala
na stworzenie jednolitego i spójnego uk adu podmiotów ratowniczo – ga niczych.
W konsekwencji pozwala to na podejmowanie skutecznych dzia
ratowniczych w sytuacjach zagro
Przek ada si

to na efektywn

prewencyjnych oraz

ycia i zdrowia mieszka ców lub ca ego ekosystemu.
ochron

wszystkich komponentów

rodowiska, zarówno

elementów o ywionych, jak i nieo ywionych (zwierz t, ro lin, jako ci wód, powietrza i gleb).
Ze wzgl du na ogromn

wag

skuteczno ci dzia

prewencyjno-ratowniczych plany

operacyjno-ratownicze powinny te opracowywa zak ady o du ym i zwi kszonym ryzyku
wyst pienia awarii, poniewa w razie ich wyst pienia pozwalaj one na zminimalizowanie
negatywnych oddzia ywa na rodowisko i zdrowie ludzi.
Jednym z kierunków dzia

, d

cych do ograniczenia ryzyka wypadku przy transporcie

substancji niebezpiecznych jest w

ciwa organizacja ich przewozu, dobór odpowiedniej

trasy oraz pory przejazdu. Wyprowadzenie tej kategorii ruchu poza obszar zabudowy dzi ki
budowie nowych obwodnic s

y poprawie bezpiecze stwa. Systematyczna dba

o stan

dróg, którymi odbywa si transport substancji o znacznym potencjale zagro enia, prawid owe
ich oznakowanie, utrzymanie w zimie itp. równie przyczyniaj si po rednio do zwi kszenia
bezpiecze stwa przewozu materia ów niebezpiecznych.
Poza tym zaplanowane w Programie doposa enie jednostek ratowniczo – ga niczych,
obejmuj ce zakup nowoczesnego technologicznie sprz tu oraz pojazdów, bezpo rednio
zwi zane jest z prowadzeniem zada

prewencyjnych, maj cych na celu przeciwdzia anie

zagro eniom naturalnym, takim jak powodzie, po ary, które prowadz do olbrzymich strat
w przyrodzie. Natomiast w przypadku wyst pienia kl sk

ywio owych – agodzenie ich

szkodliwych skutków dla rodowiska. Dzi ki nowo zakupionemu specjalistycznemu sprz towi
ratowniczo - ga niczemu, w tym pojazdów ratowniczo - ga niczych mo liwe b dzie szybsze
docieranie na miejsce wypadków b

katastrof oraz efektywniejsze usuwanie ich skutków,

co bezpo rednio b dzie rzutowa na rozmiary poniesionych szkód rodowiskowych.
Program zak ada równie prowadzenie dzia

edukacyjno-informacyjnych dla mieszka ców

Gminy w zakresie prewencji oraz regu post powania w przypadku wyst pienia powa nej
awarii lub kl ski ywio owej. Akcja informacyjna, maj ca na celu zapoznanie mieszka ców
z ewentualnymi zagro eniami oraz zasadami dzia ania w sytuacji niebezpiecze stwa,
pozwala na kszta towanie
zachowa
dzia

wiadomych postaw obywatelskich i wdra anie prawid owych

w sytuacjach wymagaj cych podj cia natychmiastowych i zdecydowanych

. Dzia alno

edukacyjna Gminy przyczynia si
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ywio owej, co w konsekwencji prowadzi do

rozwa nego i zgodnego z zasadami post powania w przypadku zagro enia ycia i zdrowia.
Rzetelna informacja pochodz ca od instytucji i s

b wyspecjalizowanych w tego typu

zagro eniach stanowi podstaw wiedzy i niezast piony sposób dotarcia do mieszka ców
z katalogiem zasad mog cych ratowa
informacyjna Gminy niesie ze sob
wiedzy oraz
Utrwalanie w
zdrowiai

ycie. Szeroko zakrojona dzia alno

edukacyjno-

pozytywny wymiar w zakresie podnoszenia poziomu

wiadomo ci i tym samym przyczynia si

do ochrony ludzi i

rodowiska.

ciwych kierunków post powania w sytuacjach bezpo redniego zagro enia

ycia przek ada si

i umo liwia podj cie dzia

równie

na lepsze rozumienie niebezpiecze stwa sytuacji

zapobiegaj cych lub niweluj cych skutki takich sytuacji. Swoj

wiadom postaw mieszka cy Gminy po rednio podejmuj dzia ania chroni ce ca okszta t
rodowiska ich otaczaj cego, wp ywaj c na losy zwierz t i ro lin, stan wód czy ziem.
Edukacja ekologiczna odgrywa kluczow

rol

w kszta towaniu

mieszka ców Gminy, a potrzeba permanentnych dzia
oceny aktualnego stanu

wiadomo ci ekologicznej

edukacyjnych wynika z ogólnej

wiadomo ci ekologicznej spo eczno ci powiatu kro nie skiego

oraz efektywno ci dotychczasowych form edukacji ekologicznej jej mieszka ców. Edukacja
mieszka ców jest dzia aniem d ugofalowym i odbywa si poprzez takie formy nauczania jak
mi.in. konferencje, szkolenia, warsztaty, kampanie informacyjne, akcje edukacyjne,
publikacje, filmy, foldery, plakaty, wystawy, itp.
W tabeli 19 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.
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Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat akustyczny

Dobra kultury

1

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

0

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

2

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

0

0

+

+

+

+

+

+

+

0

+

3

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

0

0

+

+

+

+

+

+

0

0

+

4

Aktualizacja listy instalacji
stanowi cych potencjalne
zagro enie rodowiska i
ycia ludzi na terenie Gminy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Ochrona przed powodzi

+

+

+

+

+

+

0

+

+

0

+

powietrza

Zadanie
Obszary Natura
2000

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
L.p.

Ochrona przed powa nymi awariami
i zagro eniami naturalnymi

Cel zadania

Tabela 19. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony przed powa nymi awariami
i zagro eniami naturalnymi na poszczególne komponenty rodowiska, zdrowie i dobra kultury

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania
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5.2.6. Ochrona przyrody i krajobrazu
Wszystkie dzia ania w Programie z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu maj

na celu

popraw stanu przyrody na terenie analizowanej jednostki samorz du terytorialnego poprzez
zachowanie bioró norodno ci, ochron

siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych

oraz powstrzymanie systematycznie post puj cej fragmentacji ekosystemów.
Inwentaryzacja, czyli spis podstawowych elementów rodowiska, pozwala ustali aktualny
stan przyrody danego obszaru i stanowi punkt wyj cia do jego waloryzacji, czyli
do przyporz dkowania poszczególnym elementom ró nych kategorii (walorów) w zale no ci
od warto ci przyrodniczej. Taka procedura umo liwia ocen

stanu sk adników rodowiska

w Gminie oraz wskazanie cennych przyrodniczo obiektów, a nast pnie odpowiednich form
ich ochrony na obszarze Gminy.
Szczególn

rol

w ochronie ró norodno ci biologicznej spe niaj

znacz cych przekszta ce

nadal zachowuj

du y stopie

lasy, które pomimo

naturalno ci, cechuj

si

znacznym zró nicowaniem siedlisk oraz stanowi ostoje wielu gatunków ro lin i zwierz t.
Ponadto, zbiorowiska le ne stanowi

znacz ce ogniwo spajaj ce inne ekosystemy,

bezpo rednio wp ywaj c na ich stan.
W zwi zku z powy szym szczególne znaczenie maj wszystkie dzia ania, które poprawiaj
stan zdrowotny istniej cych ju

lasów oraz przywracaj

w

ciw

struktur

drzewostanu.

Szczególnej uwagi wymagaj lasy prywatne, które w wi kszo ci z powodu trudnej sytuacji
finansowej w

cicieli nie s w nale yty sposób zagospodarowane i chronione.

Gospodarka le na winna by

prowadzona wed ug regu post powania uwzgl dniaj cych

wymogi ochrony prawnej konkretnych obszarów przyrodniczych, chronionych ze wzgl du na
ich szczególn

warto

rodowiskow

i potrzeb

zachowania w stanie jak najmniej

zmienionym ingerencj cz owieka. Utrzymanie istniej cych form ochrony przyrody i tworzenie
nowych obszarów w tym zakresie ma na celu zapewnienie trwa ego zachowania gatunków
zwierz t

i

ro lin,

zagro onych

wygini ciem

w

wyniku

zmian

rodowiskowych

spowodowanych dzia alno ci cz owieka oraz obj cie specjaln ochron wi kszego zakresu
gatunków nara onych na wymarcie. Zachowanie w stanie naturalnym lub niewiele
zmienionym obszarów o cennych walorach przyrodniczych s

y ochronie ca ego

ekosystemu oraz zabezpiecza niezwykle warto ciowe obiekty przyrodnicze. Tworzenie
nowych obszarów chronionych umo liwia obj cie ochron nowych gatunków i miejsc, co w
konsekwencji prowadzi do zabezpieczenia wi kszej ilo ci elementów

rodowiska przed

degradacj . Plany zagospodarowania przestrzennego Gminy powinny uwzgl dnia prawne

W ESTMOR CONSULTING

95

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

formy ochrony przyrody, tak aby inwestycje na obszarze gminnym nie narusza y terenów
chronionych ze wzgl du na szczególne i cenne walory przyrodnicze.
Gmina, maj c na celu zwi kszenie lesisto ci na swoim obszarze, ma za zadanie
przeprowadzanie akcji zalesiania gruntów o niskiej klasie bonitacji, aby poszerzy
powierzchni

zajmowan

przez lasy przy jednoczesnym wykorzystaniu nieu ytków

porolnych, bagien, torfowisk czy terenów zdegradowanych dzia alno ci cz owieka.
Nale y nadmieni , e przedsi wzi cia z zakresu ochrony zasobów le nych oraz poprawy ich
stanu korzystnie wp ywaj równie na pozosta e elementy rodowiska jak powietrze, zasoby
wodne czy glebowe oraz po rednio na zdrowie ludzi.
Zadania z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, niew tpliwie korzystnie oddzia ywaj
w ka dym mo liwym aspekcie na ekosystem. W zwi zku z tym, nie przewiduje si
negatywnych oddzia ywa w czasie i po ich realizacji.
W tabeli 20 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Zadanie
Ró norodno
biologiczna

L.p.

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
Obszary Natura
2000

Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel zadania

Tabela 20. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu na poszczególne
komponenty rodowiska, zdrowie i dobra kultury

1

Inwentaryzacja i waloryzacja
obszarów cennych przyrodniczo

0

+

0

+

+

0

0

0

+

0

0

2

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

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

3

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

0

+

+

+

+

+

+

+

+

0

0

4

Racjonalne gospodarowanie
cennymi zasobami przyrodniczymi

0

+

+

+

+

0

+

+

+

0

0
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Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
L.p.

Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Zadanie
Obszary Natura
2000

Cel zadania

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

5

Utrzymywanie istniej cych form
ochrony przyrody

0

+

+

+

+

+

0

+

+

0

0

6

Tworzenie nowych obszarów
chronionych

N

+

+

+

+

+

0

+

+

0

0

7

Promocja walorów przyrodniczych
Gminy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gminy

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania

5.2.7. Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj
Degradacj gleb powoduje m.in. z e wykorzystywanie nawozów i rodków ochrony ro lin,
niew

ciwie zabiegi agrotechniczne, a tak e odpady sk adowane w miejscach na ten cel

nieprzeznaczonych oraz zbyt du e nawodnienie lub przesuszenie gruntów rolnych.
Do ochrony powierzchni gleby i ziemi przyczyni si przedsi wzi cia zwi zane z edukacj
ekologiczn rolników i prowadzeniem konkursów dla rolników i dzia kowców. Konieczna jest
bowiem

w

ciwa

zapobiegaj cych

edukacja

degradacji

w

zakresie

rolniczej

prowadzonych

gleb

(np.

przestrzeganie dawek stosowanych nawozów oraz

prac

wapnowanie

agrotechnicznych,

zakwaszonej

gleby,

rodków ochrony ro lin, poprzeczno

stokowy uk ad dzia ek i pól, dobór ro lin i p odozmiany przeciwerozyjne, fitomelioracje
przeciwdzia aj ce sp ywom powierzchniowym). Dzia ania te przyczyni
ciwego chemizmu gleb i zapobiega

b

si do zachowania

ich degradacji. Natomiast w

ciwe

post powanie z rodkami ochrony ro lin i nawozami pozwoli ograniczy przedostawanie si
pierwiastków biogennych do wód podziemnych i powierzchniowych, co jest szczególnie
wa ne w przypadku zbiorników wodnych, poniewa

sp ywaj ce z pól nawozy powoduj

eutrofizacj wód.
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Korzystne oddzia ywanie na gleby b dzie mia o równie

podnoszenie

wiadomo ci

mieszka ców o zagro eniu i degraduj cym oddzia ywaniu wypalania traw. Podczas
wypalania traw gin

chronione, cenne gatunki ro lin, nast puje selekcja negatywna (gin

cenne gatunki, a pozostaj jedynie ro liny g boko korzeni ce si ), zniszczona zostaje flora
bakteryjna przy pieszaj ca rozk ad resztek ro linnych i asymilacj azotu atmosferycznego.
ki, brzegi rzek, zakrzaczenia i zadrzewienia ródpolne s ostoj ptaków i innych zwierz t,
które gin wraz z p on

ro linno ci . Podczas wypalania traw gin tak e owady pe ni ce

istotne funkcje ekologiczne w agrocenozach (niszczenie szkodników, zapylanie). Ponadto
nale y zauwa

, ze podczas wypalania traw do atmosfery przedostaj

si

du e ilo ci

dwutlenku w gla, siarki i w glowodorów aromatycznych, w tym kancerogennego
benzo/a/pirenu. W zwi zku z powy szym przewiduje si , e podj cie dzia
celu podwy szenie

wiadomo ci ekologicznej mieszka ców, w tym przede wszystkim

rolników i dzia kowców, unaoczni im szkody jakie wyrz dzaj
swoimi

maj cych na

rodowisku naturalnemu

wiadomymi lub nie wiadomymi dzia aniami ingeruj cymi w powierzchni

ziemi

i gleby. Upowszechnianie zasad „Kodeksu dobrej praktyki rolniczej” przyczyni si wi c do
prawid owego funkcjonowania ca ego ekosystemu i co si z tym wi

e bytowania zwierz t,

rozwoju ro linno ci oraz ich ró norodno ci biologicznej.
Badanie jako ci gleby i ziemi prowadzone jest w celu monitorowania zmian ró nych cech
gleb, maj cych wp yw na jej u yteczno

. Dopiero po zidentyfikowaniu terenów, na których

wyst puj przekroczenia standardów jako ci gleby mo liwe jest zaplanowanie oraz podj cie
odpowiednich dzia
kontrol

naprawczych. Prowadzenie monitoringu jako ci gleb zapewnia sta

i pozwala na bie

zmieniaj cej si

co reagowa

i dostosowa

post powanie w adz Gminy do

sytuacji. Opracowanie oraz realizacja planów rekultywacji obszarów,

na których wyst pi o przekroczenie standardów jako ci gleb mo liwe jest tylko wtedy, gdy
nast pi w

ciwa identyfikacja tych terenów. Identyfikacji tej s

Gmina w swoich za

eniach d

powinna do w

y prowadzenie monitoringu.

ciwego, zgodnego z przeznaczeniem

i walorami, wykorzystania gleb wyst puj cych na jej terenie. Nale y przy tym mie
na uwadze ograniczenie przeznaczenia gleb cennych rolniczo na cele z rolnictwem nie
zwi zane. W ten sposób nie nast puje wykorzystanie materia ów niezgodnie z ich
przeznaczeniem, a tym samym ich spustoszenie.
Pomimo faktu, i

obowi zuj ce przepisy prawne nak adaj

i zarz dców obowi zek dbania o jego czysto , proceder ci
wysypisk” nie zosta
zanieczyszcze

na w

cicieli terenów

ego powstawania „dzikich

powstrzymany. Takie sk adowiska odpadów stanowi

i stwarzaj

ród o

zagro enie zarówno dla cz owieka jak i otaczaj cego go

rodowiska. Substancje toksyczne przenikaj ce do gleby zanieczyszczaj p ytko zalegaj ce
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wody gruntowe, co mo e powodowa ska enie wód pitnych na obszarach nawet znacznie
oddalonych od miejsca kumulacji odpadów. „Dzikie wysypiska” stanowi równie zagro enie
epidemiologiczne, ze wzgl du na mo liwo
grzybów i bakterii. Jednocze nie s
owadów i gryzoni, b

wyst powania i rozwoju chorobotwórczych

dogodnym miejscem do bytowania wielu gatunków

cych no nikami chorób. Gnij ce resztki organiczne s

ród em nieprzyjemnych zapachów i powoduj

równie

zanieczyszczenie powietrza. Biogaz

powstaj cy na „dzikich wysypiskach” uwalniany jest do atmosfery, powoduj c samozap ony
odpadów oraz po ary lasów. Co wi cej, „dzikie wysypiska”
obni aj

walory estetyczne Gminy i ujemnie wp ywaj

mieci w znacz cy sposób

na atrakcyjno

obszaru. Czyste

i zadbane rodowisko z pewno ci podnosi walory turystyczne danego miejsca.
W

tabeli

21

wskazano

mo liwe

oddzia ywania

poszczególnych

przedsi wzi

na rodowisko naturalne.

2

Wspieranie i promowanie
rolnictwa ekologicznego

0

+

+

+

3

Inwentaryzacja terenów
zdegradowanych

0

0

0

0

Dobra kultury

+

Klimat
akustyczny

+

Krajobraz

+

Powierzchnia
ziemi i gleby

0

Jako
powietrza

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

Wody

Zwierz ta

1

Ro liny

Zdrowie ludzi

Zadanie

Ró norodno
biologiczna

L.p.

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
Obszary Natura
2000

Ochrona powierzchni ziemi i
gleb

Cel zadania

Tabela 21. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony powierzchni ziemi i gleb na
poszczególne komponenty rodowiska, zdrowie i dobra kultury

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania
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5.2.8. Ochrona zasobów kopalin
Przedsi wzi cia zaplanowane w Programie zwi zane s
zasobów z

przede wszystkim z ochron

nieeksploatowanych, efektywnym wykorzystywaniem eksploatowanych z

oraz rekultywacj terenów poeksploatacyjnych.
Realizacja tych zada b dzie wi c korzystnie wp ywa na wszystkie elementy rodowiska
poprzez zmniejszenie zu ycia surowców naturalnych, a tym samym emisji zanieczyszcze
do powietrza i wytwarzania opadów w wyniku spalania kopalnianych materia ów opa owych,
takich jak np. w giel kamienny i brunatny. Równocze nie wraz z zadaniami prowadz cymi
do ograniczenia wydobywania kopalin, prowadzone b

dzia ania rozpowszechniaj ce

stosowanie odnawialnych róde energii, takich jak energia s oneczna, wiatrowa, hybrydowa,
wodna itd. W przypadku z

nieeksploatowanych, jedynym sposobem zabezpieczenia tych

zasobów, jest ochrona obszarów, na których one wyst puj , przed zainwestowaniem
uniemo liwiaj cym pó niejsz eksploatacj .
Ponadto, Program przewiduje zastosowanie zada

zwi zanych z rekultywacj

terenów

poeksploatacyjnych, które pozwol na przywrócenie w mo liwie wysokim stopniu pierwotne
ciwo ci przyrodniczo – krajobrazowe zdegradowanych terenów. Zdegradowane przez
eksploatacj

kopalin grunty s

zró nicowane pod wzgl dem mo liwo ci produkcyjnych.

Rekultywacja obejmuje ich stabilizacj , regulacj stosunków wodnych oraz popraw cech
przyrodniczych

rodowiska glebowego. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwoli

przywróci te tereny do produkcji rolniczej, le nej lub na cele rekreacyjne. Pozwala to na
ponowne

zagospodarowanie

terenów

zdegradowanych

na

cele

gospodarcze

lub

przemys owe, bez konieczno ci wykorzystywania w tym celu terenów le nych lub rolniczych.
Dzia ania rekultywacyjne powinny by prowadzone w kierunku najbardziej optymalnym dla
rodowiska.
W zwi zku z czym, zadania te wywr pozytywne oddzia ywanie na rodowisko naturalne
analizowanej jednostki samorz du terytorialnego.
W tabeli 22 wskazano mo liwe oddzia ywania poszczególnych przedsi wzi

na rodowisko

naturalne.
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L.p.

Przewidywane znacz ce oddzia ywania ( w tym
oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, rednioterminowe
i d ugoterminowe, sta e i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na nast puj ce zagadnienia i aspekty
rodowiska:
Ró norodno
biologiczna

Zdrowie ludzi

Zwierz ta

Ro liny

Wody

Jako
powietrza

Powierzchnia
ziemi i gleby

Krajobraz

Klimat
akustyczny

Dobra kultury

Zadanie
Obszary
Natura 2000

Ochrona zasobów
kopalin

Cel zadania

Tabela 22. Wp yw zada Programu z zakresu ochrony zasobów kopalin na poszczególne
komponenty rodowiska, zdrowie i dobra kultury

1

Ochrona zasobów z
nieeksploatowanych

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

2

Rekultywacja terenów
zdegradowanych przez
eksploatacj kopalin

0

0

0

+

+

+

0

+

+

0

0

„+” oddzia ywanie pozytywne „-” oddzia ywanie negatywne „0” brak oddzia ywania „+/-” oddzia ywanie
pozytywne i negatywne „N” brak mo liwo ci okre lenia oddzia ywania

5.2.9. Zrównowa one wykorzystanie surowców, materia ów, wody i energii
W Programie zosta y wskazane zadania maj ce na celu racjonalizacj u ytkowania wody do
celów konsumpcyjnych i produkcyjnych, zrównowa one wykorzystanie energii na cele
produkcyjne i komunalno-bytowe, wzrost wykorzystania odnawialnych róde energii, a tak e
zmniejszenie materia och onno ci i odpadowo ci produkcji.
Racjonalizacja u ytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych
Realizacja powy szego celu wynikaj cych z Polityki Ekologicznej Pa stwa b dzie mo liwa
w przypadku podj cia dzia
które zu ywaj

przez podmioty funkcjonuj ce na terenie Gminy Bobrowice,

na cele produkcyjne znaczne zasoby wody, a tak e przez jednostki

komunalne gospodaruj ce lokaln 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

wiadomo ci ekologicznej i determinacji
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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
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”.
Zrównowa one wykorzystanie energii
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
coraz trudniejsza, z uwagi na powy sze, ceny paliw b
ogranicza

zanieczyszczenie

o znacznej roli dzia

rodowiska

do paliw jest

mia y tendencj wzrostow , nale y

produktami

procesów

spalania,

wiadcz

zmierzaj cych do oszcz dzania energii i jej efektywnego

wykorzystania.
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
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mo na bowiem zaoszcz dzi

poprzez modyfikacj

istniej cych

systemów energetycznych, zarówno w samym procesie wytwarzania, jak i transportu;
wprowadzanie nowych energooszcz dnych technologii w przemy le, budownictwie,
rolnictwie

i

gospodarstwach

propagandowymi

oraz

domowych;

wprowadzanie

promocj

oszcz dzania

zach caj cych

do

energii

oszcz dzania

akcjami
bod ców

ekonomicznych.
Wykorzystanie energii ze róde odnawialnych
W przypadku podj cia dzia
wytyczne

zawarte

w

zwi zanych z energetyk

dokumentach

strategicznych

odnawialn
szczebla

nale y uwzgl dni

wojewódzkiego

oraz

w ogólnokrajowych wytycznych (w tym: „Wytycznych w zakresie oceny oddzia ywania
elektrowni wiatrowych na ptaki”, „Tymczasowych wytycznych dotycz cych oddzia ywania
elektrowni wiatrowych na nietoperze”).
Korzy ci wynikaj ce z podejmowania dzia

w zakresie wykorzystania odnawialnych róde

energii zosta y szczegó owo omówione w rozdziale 5.2.2. Ochrona powietrza.

Zrównowa one wykorzystanie materia ów
Priorytetowym

celem

„zredukowanie

zakresie

negatywnego

wykorzystywaniem
rozdzieleniem

w

oddzia ywania

zasobów

w

(decoupling).” W

na rodowisko b

zrównowa onego
na

sytuacji

wzrostu

praktyce

oznacza

wykorzystania
rodowisko

zasobów

spowodowanego

gospodarczego-koncepcja
to

jest

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”)

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.
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Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Bobrowice prowadzona jest przede wszystkim
w formalnym systemie kszta cenia. Ponadto, prowadzone s
zmniejszenia si

ilo ci odpadów, akcje sprz tanie

akcje plakatowe na rzecz

wiata, odbywaj

ekoedukacyjne dla dzieci i doros ych, które przyczyniaj

si

si

festyny

do zwi kszania wra liwo ci

ekologicznej mieszka ców.
Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Bobrowice zwi ksza zainteresowanie zagadnieniami
rodowiska nie tylko w ród dzieci, ale tak e po ród pozosta ych grup spo ecze stwa.
Prowadzenie edukacji ekologicznej w ró nych formach przyczynia si

do zwi kszenia

wiadomo ci ekologicznej w ród mieszka ców. Nale y jednak podkre li ,

e dzia ania

edukacyjne, informacyjne czy promocyjne o tematyce ekologicznej nale

do zada

ci

ych. Dzia ania te powinny by poszerzane i dostosowane do bie

Ograniczenie

lub

niepodejmowanie

zmniejszenia

efektywno ci

dzia

procesów

edukacyjnych

gospodarczych

cych potrzeb.

mo e

poprzez

konsumpcyjnego modelu ycia. Taki styl ycia mo e wp yn

doprowadzi
znaczny

negatywnie na

do

wzrost

rodowisko

przyrodnicze i powodowa jego degradacj . Konsumpcyjny styl ycia prowadzi równie do
znacznego wzrostu na surowce i energi , jak równie

wp ywa na nadmiern

produkcj

odpadów, co przyczynia si do marnotrawstwa zasobów przyrody oraz do wzrostu kosztów
produkcji.
Istnieje wi c konieczno

inwestowania w edukacj

ekologiczn , która przyczyni si

do wzrostu wiadomo ci ekologicznej nie tylko najm odszych, ale i ca ego spo ecze stwa.
Nale y uwzgl dni i propagowa nowe wzorce zachowa , nowe warto ci, które zgodne b
z zasadami zrównowa onego rozwoju.

5.2.11.

Oddzia ywania bezpo rednie, po rednie, wtórne, skumulowane,

krótkoterminowe, rednioterminowe i d ugoterminowe, sta e i chwilowe
oraz pozytywne i negatywne przedsi wzi

Programu na

rodowisko

naturalne
W niniejszej Prognozie przeprowadzono analiz
przedsi wzi

wp ywu na

rodowisko planowanych

w ramach realizacji Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na

lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020, przy za

eniu, e wszystkie przedsi wzi cia

spe nia y wszystkie obowi zuj ce obecnie wymagania przepisów Prawa ochrony
rodowiska. Zakres i forma przedstawionych ni ej przewidywanych znacz cych oddzia ywa
na rodowisko jest zgodna z ustaleniami art. 51 ust. 2 pkt. 2e ustawy z dnia3 pa dziernika
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rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa

w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na rodowisko.
Przedstawiona ocena ma charakter pogl dowy, gdy
oddzia uj cych

na

rodowisko

powinny

zosta

dla przedsi wzi

opracowane

faktycznie

szczegó owe

raporty

o oddzia ywaniu na rodowisko na etapie ubiegania si o pozwolenie na budow .
Przewidywane znacz ce oddzia ywania na

rodowisko ustale

Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020:
NATURA 2000 – na terenie Gminy Bobrowice po
ochron

one s nast puj ce obszary obj te

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.): Jezioro Janiszowice (kod obszaru:
PLH080053), Dolina Dolnego Bobru (kod obszaru: PLH080068), D browy Gubi skie
(kod obszaru: PLH080069). Ponadto, na terenie Gminy znajduj
chronionego krajobrazu: obszar 25: „Dolina Bobru”

si

2 obszary

oraz obszar 26: „Bronków –

Janiszowice” oraz 2 pomniki przyrody - 2 pojedyncze d by. Dzia ania Gminy, maj ce na
celu m. in. budow

kanalizacji sanitarnej, termomodernizacj

budynków czy ochron

przyrody i krajobrazu na terenie Gminy Bobrowice wywr pozytywne oddzia ywanie na
elementy rodowiska naturalnego (po zako czeniu realizacji inwestycji), w tym po rednio
na obszary chronione Natura 2000. Wszelkie prace budowlano-modernizacyjne nie mog
oddzia ywa

na tereny chronione bez przeprowadzenia uprzednich post powa

i uzyskania odpowiedniej zgody na takie przedsi wzi cia.
BIORÓ NORODNO

, ZWIERZ TA I RO LINY – najwi ksze oddzia ywania

bezpo rednie i pozytywne b

wykazywa y dzia ania maj ce na celu ochron

bioró norodno ci oraz zapobiegaj ce jej degradacji, szczególnie na terenach le nych.
Dzia ania zapobiegaj ce i chroni ce w sposób bezpo redni b

tak e wp ywa

na

warunki funkcjonowania flory i fauny.
LUDZIE

–

wszystkie

zaproponowane

dzia ania

maj

bezpo redni

i po redni,

ugoterminowy i sta y pozytywny wp yw lub wp ywaj oboj tnie. Szczególnie inwestycje
wp ywaj ce na popraw

warunków

ycia mieszka ców Gminy i ich edukacj ,

zapobiegaj ce pogarszaniu si otaczaj cego ich rodowiska i uwra liwiaj ce na problem
stanu przyrody, wywieraj

pozytywny skutek. Dolegliwo ci mog

wyst pi

na etapie

budowy niektórych inwestycji.
WODY – d ugotrwa e oddzia ywanie pozytywne poprzez ograniczenie przenikania
nieczysto ci i szkodliwych substancji do wód (m.in. inwestycje w zakresie budowy sieci
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gospodarki

ciekowej)

oraz

kszta towanie

pro rodowiskowych postaw w ród mieszka ców Gminy.
POWIETRZE – oddzia ywania bezpo rednie, negatywne (na etapie budowy - emisja py u
przy pracach ziemnych), po rednie, d ugotrwa e (na etapie eksploatacji dróg - emisja
spalin z pojazdów mechanicznych). W za

eniu Programu modernizacja dróg oraz

poprawa ich nawierzchni ma na celu umo liwi p ynno
samym

zniwelowa

ilo

wydzielanych

spalin

ruchu samochodowego i tym

w

porównaniu

z

poziomem

zanieczyszczenia w przypadku korzystania z dróg o s abej nawierzchni, zmuszaj cej
kierowców do rozwijania ma ych pr dko ci i cz stego hamowania.
KLIMAT AKUSTYCZNY – wzrost ha asu na etapie budowy i modernizacji dróg, ulic
i chodników – oddzia ywania po rednie i chwilowe, negatywne (w czasie prowadzonych
robót, dotyczy sprz tu budowlanego), sta e, d ugotrwa e, negatywne (na etapie
eksploatacji, w miejscach skrzy owa

g ównych arterii drogowych mo e doj

ponadnormatywnych przekrocze poziomu ha asu, uci

liwo

do

dla ludzi), ze wzgl du na

liniowy charakter inwestycji mog ce po rednio oddzia ywa na s siaduj ce wzd

drogi

obszary Natura 2000 (w gminach s siednich). Modernizacja nawierzchni dróg, budowa
chodników i parkingów w konsekwencji ma doprowadzi do zmniejszenia uci
akustycznych, wywo anych ruchem drogowym odbywaj cym si

liwo ci

na nawierzchniach

gorszej jako ci.
POWIERZCHNIA ZIEMI – przekszta cenia powierzchni ziemi zwi zane z budow sieci
wodoci gowo- kanalizacyjnych i dróg, w trakcie prowadzonych robót budowlanych
nast puje natomiast oddzia ywanie bezpo rednie i po rednie, krótkotrwa e, negatywne
(na etapie budowy i prac ziemnych, zdj ta warstwa ziemi). Zadania maj ce na celu
zapobieganie wypalaniu
po arom lasów maj

k, ciernisk, pól, niekontrolowanemu spalaniu odpadów czy
w swoim za

eniu przeciwdzia

degradacji stanu gleby

na obszarze Gminy. Zadania Gminy z zakresu ochrony gleb przed degradacj
w swoim za

eniu wykazywa

maj

oddzia ywania pozytywne i d ugotrwa e, poprzez

wdra anie prawid owych praktyk w ród mieszka ców, kontrol jako ci gleb, w

ciwe ich

przeznaczanie oraz likwidacj sk adowisk odpadów w miejscach niedozwolonych.
KRAJOBRAZ – budowa infrastruktury komunikacyjnej na terenie Gminy Bobrowice,
budowa sieci wodoci gowej, przydomowych oczyszczalni cieków i p yt obornikowych
prowadzi do sta ej zmiany w krajobrazie. W trakcie prowadzonych robót budowlanych
nast puje natomiast oddzia ywanie bezpo rednie, po rednie, krótkotrwa e i negatywne.
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ZASOBY NATURALNE – wszystkie zaproponowane dzia ania posiadaj

wp yw

bezpo redni i po redni, d ugoterminowy i pozytywny lub brak wp ywu. W zakresie dzia
ochronnych Gminy na rzecz zasobów kopalin oddzia ywania maj charakter pozytywny
i d ugotrwa y.
DOBRA KULTURY – przy w

ciwym przygotowaniu inwestycji brak oddzia ywa .

Niewielkie oddzia ywania mog

wyst pi

jedynie na etapie budowy inwestycji

znajduj cych si w bezpo redniej blisko ci przedmiotów cennych kulturowo.
ODDZIA YWANIA TRANSGRANICZNE – ze wzgl du na po

enie Gminy brak

oddzia ywa .

5.3.

Oddzia ywania na etapie realizacji inwestycji – etap budowy

Etap realizacji zada

inwestycyjnych, tj. etap prac budowlanych zawartych w Programie

dzie si wi za z ich negatywnym oddzia ywaniem na rodowisko naturalne. Jednak ze
wzgl du na charakter prac uci

liwo ci wyst puj ce w fazie budowy z regu y maj charakter

krótkotrwa y, przej ciowy.
Poni ej scharakteryzowano krótko oddzia ywania zaplanowanych w Programie zada
na etapie ich budowy w odniesieniu do poszczególnych komponentów rodowiska.

5.3.1. Wody podziemne
Nie przewiduje si znacz cego negatywnego oddzia ywania przedsi wzi

przewidzianych

do realizacji w ramach Programu na wody podziemne. Jedynie w przypadku wyst pienia
awarii takich, jak niekontrolowany wyciek paliwa z pracuj cego sprz tu budowlanego, czy te
innych substancji chemicznych (masy uszczelniaj ce, farby) mo liwe jest zanieczyszczenie
rodowiska wodnego.
Zanieczyszczenie wód gruntowych mo e wyst pi

na skutek sp ywów opadowych,

zwi zanych z wymywaniem gruntu oraz wyp ukiwaniem niebezpiecznych zwi zków
z materia ów u ywanych do budowy dróg, w tym

li oraz substancji bitumicznych.

W trakcie trwania prac budowlanych potencjalne zagro enie dla wód podziemnych stanowi
proces

wyp ukiwania

zanieczyszcze

z

materia ów

odpadowych

oraz

materia ów

stosowanych podczas przebudowy. Potencjalne zagro enie stanowi równie przenikanie do
wód substancji chemicznych z pracuj cych maszyn, urz dze budowlanych i pojazdów czy
odprowadzania do wód bez oczyszczenia

cieków bytowych i przemys owych z baz

budowlanych.
Oddzia ywanie to ust pi z chwil zako czenia robót budowlanych.
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W celu unikni cia powy ej wymienionych sytuacji nale y dopilnowywa , aby plac budowy
(ew. miejsce stacjonowania pojazdów mechanicznych, maszyn, urz dze ) posiada
utwardzon ,

nieprzepuszczaln

odwadniaj ce b

powierzchni

oraz

by

odwadniany.

skuteczne w zmniejszeniu wilgotno ci gruntów i b

Urz dzenia
zapewnia

dostatecznie szybki sp yw wody ze wszystkich punktów placu budowy. Preferowane s
urz dzenia, w których wykorzystywane s

procesy naturalne samooczyszczania, które

wp ywaj korzystnie na bilans wodny danego terenu.
Natomiast podczas budowy instalacji wodno – kanalizacyjnych nowoczesne technologie
budowy ruroci gów wykorzystuj ce przeciski metod

sterowan

i odwierty minimalizuj

zak ócenia w stosunkach wodnych.

5.3.2. Wody powierzchniowe
Podobnie jak w przypadku

rodowiska gruntowego i wód podziemnych podczas

wykonywania prac budowlanych mog
negatywne

oddzia ywania

na

mie miejsce jedynie potencjalne, krótkookresowe

wody

powierzchniowe.

Dzia ania

te

zwi zane

s

z potencjalnymi zagro eniami dla jako ci wód powierzchniowych na skutek przenikania do
nich substancji chemicznych z pracuj cych maszyn, urz dze

budowlanych i pojazdów,

w szczególno ci w przypadku ich awarii.
W przypadku prac ziemnych szczególnie du e jest niebezpiecze stwo czasowego
zm tnienia wody w niewielkich ciekach w pobli u terenu budowy.

5.3.3. Powietrze atmosferyczne
Emisja py ów zwi zana b dzie g ównie z transportem i przemieszczeniem materia ów
sypkich, pylastych czy urobku ziemnego. Ponadto, praca
roboczych wi za

si

b dzie z okresowo zwi kszon

rodków transportu i maszyn
emisj

szkodliwych substancji

gazowych (spalin). Niewykluczone jest generowanie py ów na skutek
i nawierzchni drogowej jak równie
generacji, co mo e powodowa

cierania opon

ok adzin hamulcowych i spalin pojazdów starszej
lokalne podwy szenie st

niektórych substancji

w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z silników spalinowych z transportu
i ci

kich maszyn oraz prac spawalniczych.

Szkodliwe py y i gazy b

równie emitowane do atmosfery w trakcie realizacji wszelkich

prac termomodernizacyjnych Natomiast podczas prac malarskich do powietrza ulatnia si
niewielkie ilo ci zwi zków organicznych.
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Wszystkie te szkodliwe emisje py ów, gazów i zwi zków organicznych b

krótkotrwa e,

w trakcie realizacji poszczególnych zamierzonych prac oraz w ilo ciach niezagra aj cych
zdrowiu mieszka ców. W tym wypadku istotn rol odgrywa b dzie aspekt organizacyjny,
poniewa

sposób

prowadzenia

prac

odpowiednie normy przyczyni si

oraz

wykorzystywanie

sprz tu

spe niaj cego

do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do

powietrza. Oddzia ywanie to ust pi z chwil zako czenia robót budowlanych.

5.3.4. Klimat akustyczny
Negatywne krótkoterminowe oddzia ywanie mo e wyst pi

na etapie realizacji inwestycji

zwi zanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych. Do zada , które b
mia y wp yw na klimat akustyczny terenów przyleg ych nale

: budowa i przebudowa dróg,

budowa chodników, rozbudowa i modernizacja lokalnego uk adu komunikacyjnego, budowa
sieci wodoci gowej, budowa przydomowych oczyszczalni cieków.
Ha as oraz drgania b
budowlane i

emitowane g ównie przez maszyny spalinowe, urz dzenia

rodki transportu. Maszyny budowlane i

rodki transportu stanowi

ród a

ha asu o mocy akustycznej w granicach 95-102 dB. Urz dzenia stosowane podczas prac
budowlanych powinny spe nia wymogi okre lone w Rozporz dzeniu Ministra Gospodarki z
dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymaga

dla urz dze

u ywanych na

zewn trz pomieszcze w zakresie emisji ha asu do rodowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz.
2202 z pó n. zm.). Ze wzgl du na emitowany ha as prace budowlane powinny by
wykonywane jedynie w porze dziennej.
Na etapie budowy ród em ha asu emitowanego do otoczenia mog by maszyny budowlane
takie jak koparki, adowarki, spychacze, itp., sprz t specjalistyczny taki jak wiertarki, m oty,
urz dzenia pomocnicze, takie jak spr

arki, kompresory, itd.

W miar mo liwo ci nale y u ywa sprz t i urz dzenia w os onach d wi koszczelnych oraz
stosowa odpowiedni sprz t i rodki transportu, przy czym wa na jest tutaj zarówno jako
sprz tu, jego prawid owa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposa enie
w urz dzenia zmniejszaj ce niekorzystne oddzia ywanie na rodowisko. W miar mo liwo ci
nale y tak e u ywa sprz t nowy, dla którego obowi zuj

obecnie wymagania odno nie

emisji ha asu do rodowiska.
Stosowanie powy szych zalece pozwoli na ograniczenie emisji ha asu i pozytywnie wp ynie
na klimat akustyczny otoczenia podczas budowy. Jedynie na zwi kszony poziom ha asu
nara eni mieszka cy posesji s siaduj cych z rejonem prowadzonych prac oraz osoby
przebywaj ce tymczasowo w pobli u. Poza terenami zabudowanymi nale y liczy
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z oddzia ywaniem na dzikie zwierz ta i ptaki, co mo e przyczyni si do ich migracji na inne
tereny.
Ha as zwi zany z prowadzonymi pracami budowlanymi b dzie wyst powa
Uci

liwo ci zwi zane z budow b

okresowo.

mia y charakter tymczasowy i ust pi w momencie

uko czenia prac budowlanych.

5.3.5. Powierzchnia ziemi i gleba
Oddzia ywanie na gleby zwi zane b dzie g ównie z etapem realizacji planowanych inwestycji
– przemieszczaniem mas ziemnych w czasie prac budowlanych i ubiciem gleb wokó placów
budowy. Ewentualne oddzia ywanie na etapie prowadzenia prac budowlanych b dzie si
wi za ze zniszczeniem wierzchniej warstwy gleby przez pojazdy i maszyny u ywane przy
prowadzonej budowie i modernizacji zaplanowanych inwestycji. Dzia ania te b
charakter lokalny, jako

e ograniczaj

si

do obszarów, na których s

mia y

przeprowadzane

prace.
Przemieszczanie mas ziemnych oraz wykopy zwi zane b
przedsi wzi

g ównie z realizacj

, z zakresu budowy sieci wodoci gowej, przydomowych oczyszczalni, p yt

obornikowych, chodników oraz rozbudowy lokalnego uk adu komunikacyjnego (parkingów,
zatok postojowych) oraz modernizacj dróg na obszarze Gminy.
Prace budowlane niestety zawsze wi

si z mo liwo ci awarii sprz tu budowlanego, co

powoduje ryzyko zanieczyszczenia rodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi.
Ryzyko wyst pienia awarii jest jednak niewielkie, a przy zastosowaniu odpowiednich
rodków zapobiegawczych z praktycznego punktu widzenia, mo na je wykluczy . Aby
ograniczy oddzia ywanie na powierzchni ziemi i gleby nale y unika wkraczania ci

kiego

sprz tu na tereny naturalne i nieprzekszta cone. Po zako czeniu prac budowlanych teren
nale y uporz dkowa i przywróci do stanu pierwotnego lub zbli onego do naturalnego.

5.3.6. Gospodarka odpadami
Zwi kszone ilo ci odpadów b
nale y

gromadzi

rozprzestrzenianie si

w

powstawa y g ównie podczas prac budowlanych. Odpady te
sposób

odpadów w

selektywny,

uniemo liwiaj cy

niekontrolowane

rodowisku. Okres magazynowania oraz obj to

magazynowanych odpadów nale y ograniczy do niezb dnego minimum. Nale y prowadzi
ewidencj wytwarzanych odpadów na obowi zuj cych drukach. Odpady nale y przekazywa
na podstawie kart przekazania odpadu odbiorcom posiadaj cym stosowne zezwolenia.
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Aktualne wzory ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadu zosta y okre lone
Rozporz dzeniem Ministra

rodowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673).
Odpady powstaj ce podczas realizacji inwestycji przewidzianych w Programie to przede
wszystkim demontowane chodniki, kraw

niki, obrze a, asfalty, produkty smo owe, odpady

zielone, materia y konstrukcyjne (metale, drewno, szk o, tworzywa sztuczne) oraz masy
ziemne przy ewentualnych wykopach.
Podczas prowadzonej budowy odpady te b

magazynowane w bezpo rednim s siedztwie

prowadzonej inwestycji, na wyznaczonych do tego celu terenach, do czasu ich ponownego
wykorzystania. Odpady, które nie b
prowadzonej budowy b

mog y by ponownie zagospodarowane dla potrzeb

przekazywane wyspecjalizowanym firmom zajmuj cym si

odzyskiem (asfalt, gruz) lub w przypadku odpadów, które nie nadaj si do odzysku firmom
zajmuj cym si

unieszkodliwianiem poprzez sk adowanie na przeznaczonych do tego

sk adowiskach odpadów.
Podczas realizacji inwestycji powstawa

b

równie

odpady komunalne oraz odpady

zwi zane z eksploatacj maszyn u ywanych podczas budowy. W zwi zku z tym, zostan
wyznaczone miejsca czasowego deponowania tych odpadów. Odpady komunalne b
przekazywane na sk adowiska odpadów komunalnych, a ewentualne odpady niebezpieczne
zwi zane z eksploatacj maszyn b

przekazywane do utylizacji.

Tabela 23. G ówne rodzaje odpadów powstaj ce podczas realizacji inwestycji
Kod
odpadów

Rodzaj odpadów

17 01

Odpady materia ów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton,
ceg y, p yty)

17 02

Odpady drewna, szk a i tworzyw sztucznych

17 03

Odpady asfaltów, smó i produktów smo owych

17 05

Gleba i ziemia (w czaj c gleb i ziemi z terenów zanieczyszczonych oraz urobek
z pog biania)

17 08

Materia y konstrukcyjne zawieraj ce gips

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demonta u

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 03

Inne odpady komunalne
ród o: Opracowanie w asne

Odpowiedzialno

za post powanie z wszystkimi rodzajami odpadów le y w gestii g ównego

wykonawcy. Wszystkie powstaj ce odrzuty podczas budowy b
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i zabezpieczone w taki sposób, aby zminimalizowa

ich mo liwy negatywny wp yw na

rodowisko gruntowo-wodne.
Ponadto wszelkie naprawy urz dze wykorzystywanych do prowadzonych prac wykonywane
w wyspecjalizowanych warsztatach, poza terenem budowy.

5.3.7. Dziedzictwo kulturowe
Na etapie prowadzenia robót budowlanych w s siedztwie obiektów dziedzictwa kulturowego,
negatywnie mo e na nie wp ywa podwy szony poziom zanieczyszcze powietrza zwi zany
z prac

maszyn budowlanych (zwi kszone zapylenie, wzrost emisji komunikacyjnej,

zwi kszony poziom ha asu oraz drga ). Etap ten b dzie równie negatywnie odbierany przez
zwiedzaj cych, w zwi zku z utrudnionym dost pem do dóbr kultury.
Realizacja inwestycji zwi zana b dzie z konieczno ci

przeprowadzenia prac ziemnych.

Mo e spowodowa to ods oni cie istniej cych w ziemi stanowisk archeologicznych, ladów
osadnictwa i kultury materialnej. W przypadku wyst pienia znalezisk archeologicznych,
odkrycia przedmiotu, co do którego b dzie istnia o przypuszczenie, e jest on zabytkiem
prace budowlane zostan
dost pnych

wstrzymane, znalezisko zostanie zabezpieczone przy u yciu

rodków oraz niezw ocznie zg oszone do Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362 z po n. zm.).
W

przypadku

stanowisk

archeologicznych

jedynym

mo liwym

rozwi zaniem

jest

prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie budowy.

5.3.8. Zdrowie
Chwilowe, okresowe niekorzystne oddzia ywanie na zdrowie mieszka ców zwi zane b dzie
ównie z pogorszeniem warunków akustycznych, wzrostem zapylenia powietrza oraz
zwi kszon

emisj

spalin w trakcie prac specjalistycznego sprz tu w ramach realizacji

inwestycji.
Praca urz dze
do uci

budowlanych w trakcie wykonywania robót przyczyni

si

mo e

liwo ci akustycznych, wp ywaj c okresowo ujemnie na zdrowie i samopoczucie

mieszka ców Gminy przebywaj cych w pobli u prac.
Okresowe utrudnienia zwi zane z pracami budowlanymi i remontowymi mog spowodowa
nieznaczne pogorszenie bezpiecze stwa ruchu w rejonach prowadzonych prac.
Zagro enie dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi na etapie realizacji przedsi wzi cia stanowi
mog roboty prowadzone na jezdni podczas ruchu pojazdów samochodowych.
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Roboty powoduj ce powstanie zagro enia ze wzgl du na swój charakter: roboty
roz adunkowe i za adunkowe, roboty wykonywane przy u yciu d wigów i koparek, roboty
wykonywane przy u yciu drobnego sprz tu mechanicznego, tj. pi y, zag szczarki, m oty.
W czasie realizacji robót mog wyst pi zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi zwi zane
z wykonywaniem robót pod lub w pobli u linii elektroenergetycznych. Zagro enia mog
powsta

tak e w trakcie wykonywania robót ziemnych przy u yciu koparki (wykopy dla

przebudowy jezdni ulicy). Niebezpieczne sytuacje mog by równie zwi zane z dowozem
i roz adunkiem piasku na warstw

ods czaj

, roz cielaniu i zag szczaniu materia u

wibratorem.

5.4. Oddzia ywania na obszary chronione i bioró norodno
5.4.1. Oddzia ywanie na bioró norodno
Gminny

Program

Ochrony

rodowiska

oraz stan flory i fauny
ma

na

celu

popraw

stanu

rodowiska

przyrodniczego na terenie analizowanej jednostki samorz du terytorialnego. W zwi zku
z czym realizacja wi kszo ci zada

przewidzianych w Programie b dzie mia a zatem,

po redni, d ugoterminowy pozytywny wp yw na ró norodno

wyst puj cych na tym terenie

organizmów ywych.
Zaplanowania termomodernizacja budynków mo e wywiera negatywny wp yw na niektóre
gatunki ptaków gniazduj cych min. w szczelinach cian jak jerzyki (Apus apus) czy wróble
(Passer domesticus). W zwi zku z tym, aby za agodzi

negatywne oddzia ywanie

na rodowisko naturalne, nale y unika prowadzenia tego rodzaju prac w okresie l gowym.
W miar

posiadanych mo liwo ci powinno si

umo liwi

ptakom gniazdowanie na

budynkach np. poprzez powieszenie budek l gowych lub zostawienie/stworzenie miejsc
korzystnych

do

zak adania

gniazd.

Dodatkowo,

termomodernizacyjnych nale y przeprowadzi

przed

inwentaryzacj

podj ciem

prac

budynków pod k tem

wyst powania chronionych gatunków ptaków.
Stworzenie za

sieci zadrzewie

ródpolnych, ochrona istniej cych kompleksów le nych

oraz tworzenie nowych obszarów ochronnych, umo liwia migracj
zmniejszenie

fragmentacji

rodowiska.

Natomiast

fauny i flory poprzez

wdra anie

programów

rolno-

rodowiskowych, umo liwi zachowanie populacji gatunków ro lin i zwierz t zwi zanych
z obszarami rolniczymi u ytkowanymi ekstensywnie, jak

ki i pastwiska.

Planowana budowa sieci wodoci gowej, uporz dkowanie gospodarki

ciekowej, budowa

przydomowych oczyszczalni cieków czy p yt obornikowych spowoduje popraw jako ci wód
powierzchniowych, co z kolei przyczyni si do stworzenia korzystnych warunków bytowania
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w rzekach i bezodp ywowych ciekach wodnych na terenie analizowanej jednostki samorz du
terytorialnego wszelkim organizmom wodnym.
W trakcie trwania realizacji inwestycji na etapie budowy potencjalne zagro enie dla
bioró norodno ci regionu mog

by

zwi zane z zaj ciem terenu pod inwestycj ,

przemieszczaniem du ej ilo ci mas ziemi, sk adowaniem materia ów budowlanych, budow
dróg dojazdowych, jak równie rozje

aniem terenu przez pracuj cy ci

ki sprz t. Prace

budowlane, w po czeniu z regulacj stosunków wodnych, zw aszcza odwodnienie terenu,
mog

mie

znaczenie dla stopnia odwodnienia siedlisk przyrodniczych znajduj cych si

w bezpo rednim s siedztwie inwestycji. Ewentualne zanieczyszczenie terenu substancjami
chemicznymi mo e prowadzi do pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub w skrajnych
przypadkach ich zniszczenia. Zagro enie to mo e mie miejsce w przypadku awarii sprz tu
technicznego u ywanego w trakcie prac budowlanych i wydostania si

do

substancji chemicznych (w tym ropopochodnych). Przewidywane drgania pod

a oraz ha as

na etapie realizacji poszczególnych inwestycji, przypadkowe niszczenie
bytowania zwierz t oraz ro lin mog
obszar albo doprowadzi

rodowiska

zaburzy migracje gatunków zamieszkuj cych dany

do wycofania si

zajmowanego terenu. Nale y równie

rodowiska

osobników danego gatunku z dotychczas

do

wszelkiej staranno ci, aby w trakcie prac

budowlanych nie wyst pi y przypadkowe incydenty zabijania gatunków zwierz t yj cych na
danym terenie, a tym samym zapobiega niekontrolowanym dzia aniom zmniejszania ich
populacji.

5.4.2. Oddzia ywanie na obszary chronione
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody zabrania si
podejmowania dzia

mog cych w znacz cy sposób pogorszy stan siedlisk przyrodniczych

oraz siedlisk gatunków ro lin i zwierz t, a tak e w znacz cy sposób wp yn

negatywnie na

gatunki, dla których ochrony zosta wyznaczony obszar Natura 2000.
W celu oceny potencjalnych oddzia ywa
Programu Ochrony

zada

przewidzianych do realizacji w Ramach

rodowiska na obszary Natura 2000 po

one na terenie analizowanej

jednostki samorz du terytorialnego przeanalizowano potencjalne zagro enia dla tych
obszarów zgodnie ze Standardowymi Formularzami Danych zamieszczonymi na stronie
Ministerstwa

rodowiska, a tak e uwzgl dniono potencjalne zagro enia dla priorytetowych

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierz t wyst puj cych na terenie tych obszarów,
zgodnie z Poradnikami Ochrony Siedlisk i Gatunków umieszczonymi na stronie Ministerstwa
rodowiska.
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W przypadku inwestycji zwi zanych mi dzy innymi z popraw infrastruktury drogowej nale y
zbada , czy inwestycja zagra a

rodowisku naturalnemu (nale y podda

badaniu m.in.

wp yw budowy na stan wód gruntowych, stanowiska flory oraz siedliska zwierz t).
W przypadku, gdy inwestycja przebiega przez tereny cenne przyrodniczo (np. obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) nale y podj
rekompensacj

dzia ania maj ce na celu

powsta ych szkód poprzez podejmowanie równowa

cych je dzia

.

Rekompensowanie strat w przyrodzie ma na celu agodzenie ujemnego wp ywu na
rodowisko oraz zapewnienie w

ciwego funkcjonowania sieci Natura 2000. W celu

zrekompensowania strat przyrodniczych powsta ych na obszarze Natura 2000 nale y
podejmowa takie dzia ania, które przyczyni si do przywrócenia równowagi przyrodniczej
na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w

rodowisku przez realizacj

przedsi wzi cia oraz do zachowania walorów krajobrazowych (np. sadzenie drzew, obj cie
opiek stanowisk zagro onych gatunków ro lin i zwierz t, budow schronie dla ptaków).
W zwi zku z powy szym wszelkie prace budowlano-modernizacyjne nie mog oddzia ywa
na tereny chronione bez przeprowadzenia uprzednich post powa i uzyskania odpowiedniej
zgody na takie przedsi wzi cia.

5.5. Relacje mi dzy oddzia ywaniami
W tabeli 24 przedstawiono relacje pomi dzy potencjalnymi oddzia ywaniami przedsi wzi
Programu na poszczególne elementy

rodowiska oraz oddzia ywaniami po rednimi

mog cymi mie miejsce w zwi zku z realizacj Programu.
Tabela 24. Relacje pomi dzy zidentyfikowanymi oddzia ywaniami
Elementy rodowiska i oddzia ywania
bezpo rednie

Wzajemne powi zania oddzia ywa
i oddzia ywania po rednie

POWIETRZE I KLIMAT:
Emisja spalin,

Spaliny i py y samochodowe zanieczyszczaj
powierzchni ziemi, gleby i wody
powierzchniowe,
Zanieczyszczanie powietrza i zmiany
topoklimatu wp ywaj na flor i faun ,
Ha as i wibracje wp ywaj na zdrowie
cz owieka i wiat zwierz cy,
Zmiany pokrycia powierzchni ziemi wp ywaj
na mikroklimat.

Zapylenie,
Imisja zanieczyszcze ,
Ha as i wibracje.

POWIERZCHNIA ZIEMI

CZNIE Z GLEB
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Zmiana pokrycia powierzchni terenu wp ywa
na zmian mikroklimatu,
Zwi kszenie powierzchni nawierzchni
nieprzepuszczalnych, czyli pogorszenie si
asno ci retencyjnych i filtracyjnych,
wp ywa to na wody gruntowe i uj cia wody
oraz na mikroklimat,
Zanieczyszczenia opadaj ce na
powierzchni dróg sp ywaj wraz z wodami
opadowymi do gleby i wód gruntowych.

WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Zanieczyszczenia wód,

Zanieczyszczenia u ytkowych poziomów
wód podziemnych maj wp yw na zdrowie
ludzi,

Obni enie poziomu wód gruntowych,
Zmiana stosunków wodnych.

Zmiany poziomu wód gruntowych
(odwodnienia), wp ywaj na wilgotno
gleby, a to z kolei oddzia uje na flor i faun ,
Zanieczyszczenia wód wp ywaj na
bioró norodno ,
Poziom wód gruntowych i stosunki wodne
wp ywaj na stan zdrowotny ro linno ci
danego obszaru, a tym samym na zmiany
w krajobrazie,
Zmiany pokrycia powierzchni ziemi i jej
ciwo ci filtracyjnych wp ywaj na re im
wód.
FLORA I FAUNA

Zmiany przestrzeni yciowej i ekosystemów,
Zagro enie dla niektórych gatunków,
Zmniejszenie bioró norodno ci.

5.6.

Rozwój transportu, budowa dróg oraz inne
procesy urbanizacyjne wp ywaj na flor i faun
po rednio poprzez:
Zmiana stanu czysto ci powietrza, ha asu
i drga , mikroklimatu, poziomu wód
gruntowych, zbiorników wód
powierzchniowych i podziemnych,
zanieczyszczenie gleby i pokrycia
powierzchni ziemi,
Stan flory i fauny ma wp yw na zdrowie
fizyczne i psychiczne cz owieka,
Stan flory wp ywa na krajobraz.

Oddzia ywania wtórne i skumulowane

Oddzia ywania skumulowane mog wyst pi w przypadku jednoczesnego wdra ania kilku
zada przewidzianych do realizacji w ramach Programu. Jest to jednak kwestia uzale niona
od harmonogramu prowadzonych robót i na obecnym etapie trudna do zidentyfikowania.
Aby unikn
ustali

uci

liwo ci zwi zanych z oddzia ywaniami skumulowanymi nale y dok adnie

harmonogram prac oraz na bie

co informowa
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administratorów

sieci

infrastrukturalnych)

o zamiarze prowadzenia prac budowlanych.
Korzystne dla rodowiska naturalnego oraz zdrowia i jako ci bytowania lokalnej spo eczno ci
jest tak e

czenie realizacji poszczególnych prac na tych samych obiektach przez ró nych

administratorów, w tym samym czasie - np. podczas modernizacji nawierzchni odcinka drogi
mo na wykona

wszystkie planowane prace na sieciach infrastruktury, zlokalizowanych

w pasie drogowym.
Nie zidentyfikowano oddzia ywa

skumulowanych wynikaj cych z realizacji innych

programów lub planów na tym terenie, w tym samym czasie.

5.7.

Oddzia ywania transgraniczne

Ze wzgl du na zasi g przestrzenny obszaru obj tego Programem Ochrony

rodowiska

i zakres zada przewidzianych w programie, które zostan zrealizowane na terenie powiatu
kro nie skiego w województwie lubuskim, nie przewiduje si wyst pienia transgranicznych
oddzia ywa

na

rodowisko. Oddzia ywania transgraniczne obejmuj

ocen

oddzia ywa

mog cych przekracza granic pa stw.

5.8.

Decyzje rodowiskowe dla poszczególnych inwestycji

Decyzja o

rodowiskowych uwarunkowaniach jest dokumentem okre laj cym na

one

warunki na realizacje przedsi wzi cia gwarantuj ce bezpiecze stwo szeroko rozumianemu
rodowisku. Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego
ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddzia ywania na
rodowisko, decyzja rodowiskowa (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z pó n. zm.) musi
zosta wydana przed uzyskaniem m. in. nast puj cych decyzji administracyjnych:
decyzji o

pozwoleniu

na

budow ,

o

zatwierdzeniu projektu budowlanego,

o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz o pozwoleniu na zmian
sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz

ci,

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urz dze wodnych,
decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej,
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady,
decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji w zakresie lotniska u ytku publicznego,
decyzji o zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów.
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Wydanie decyzji o rodowiskowych uwarunkowaniach nast puje tak e przed dokonaniem
zg oszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zg oszenia zmiany sposobu
ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz

ci.

W 2010 roku zosta o wydane rozporz dzenie Rady Ministrów w sprawie przedsi wzi
mog cych znacz co oddzia ywa

na

rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397)

okre laj ce: rodzaje przedsi wzi

mog cych zawsze znacz co oddzia ywa na rodowisko.

Rozporz dzenie podaje równie przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach s
kwalifikowane jako przedsi wzi cia, dla których jest wymagane b
przygotowanie raportu o oddzia ywaniu na

mo e by wymagane

rodowisko. Do wniosku o wydanie decyzjio

rodowiskowych uwarunkowaniach za cza si

m.in. kart

informacyjn

przedsi wzi cia

raport o oddzia ywaniu na rodowisko.
Na podstawie karty informacyjnej organ wydaj cy decyzj
o

konieczno ci

lub

nie

przeprowadzenia

pe nej

rodowiskow

procedury

stwierdza

rodowiskowej,

czyli

o konieczno ci sporz dzenia raportu o oddzia ywania na rodowisko. Zakres raportu okre la
art. 66 ustawy 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 z pó n. zm.). Raport stanowi jeden z kluczowych elementów
oceny oddzia ywania na
powinien

zosta

rodowisko, który w przypadku przeprowadzania tej procedury

do czony

do

wniosku

uwarunkowaniach zgody na realizacj

o

wydanie

decyzji

o

rodowiskowych

przedsi wzi cia. Zadaniem raportu jest okre lenie

oddzia ywania planowanego przedsi wzi cia na poszczególne elementy

rodowiska oraz

ludzi

lokalizacyjnych,

przy

uwzgl dnieniu

przyj tych

przez

inwestora

rozwi za

projektowych, technologicznych, technicznych i organizacyjnych. Art. 66 ustawy z dnia
7 listopada 2010 roku o zmianie niektórych ustaw w zwi zku z wdra aniem funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójno ci (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pó n. zm.) ustala
tre

raportu.
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6. Rozwi zania maj ce na celu zapobieganie, ograniczanie
lub

kompensacj

oddzia ywa

na

przyrodnicz

negatywnych

rodowisko, mog cych by

rezultatem

realizacji Programu Ochrony rodowiska
DZIA ANIA AGODZ CE
to rodki zmierzaj ce do zmniejszenia lub nawet eliminacji negatywnego oddzia ywania
na element rodowiska spo ecznego lub przyrodniczego.
DZIA ANIA KOMPENSUJ CE
to dzia ania najcz

ciej niezale ne od przedsi wzi cia inwestycyjnego, których celem jest

kompensacja znacz cego niekorzystnego oddzia ywania na

rodowisko, jakie jest

spowodowane realizacj tego przedsi wzi cia.
Zgodnie z art. 75 ustawy Prawo ochrony rodowiska kompensacja przyrodnicza mo e by
realizowana tylko wówczas, gdy „ochrona elementów przyrodniczych nie jest mo liwa”.
Wp yw na

rodowisko zada

przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020
stosunkowo niewielki i w przypadku wi kszo ci inwestycji b dzie ogranicza si

dzie

do etapu

realizacji przedsi wzi cia (etapu budowy).
Ponadto wi kszo

z zaproponowanych w Programie inwestycji bazuje na tzw. „istniej cym

ladzie” tzn. zak ada modernizacj , przebudow

ju

istniej cych obiektów, nie ingeruj c

w nowe, cenne przyrodniczo obszary lub zmieniaj c znacz co obecne u ytkowanie terenu.
W zwi zku z tym, nie przewiduje si

konieczno ci przeprowadzenia kompensacji

przyrodniczej. Jednak w przypadku konieczno ci jej przeprowadzenia nale y podj
dzia

szereg

, obejmuj cych w szczególno ci:
roboty budowlane,
roboty ziemne,
rekultywacja gleby,
zalesianie,
zadrzewianie,
tworzenie skupie ro linno ci.
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W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddzia ywania na rodowisko przyrodnicze
lub spo eczne proponuje si podj cie dzia

agodz cych, które opisano w tabeli 25.

Tabela 25. Proponowane rodki i zalecenia agodz ce niekorzystne oddzia ywania na
rodowisko wynikaj ce z realizacji Programu
Element
rodowiska
przyrodniczego

rodki agodz ce/zalecenia
Wp yw przedsi wzi na jako powietrza, zwi zany z etapem realizacji inwestycji
(pracami budowlanymi) mo na ograniczy przez zachowanie wysokiej kultury
prowadzenia robót, a w szczególno ci przez:
systematyczne sprz tanie placów budowy,
zraszanie wod placów budowy (zale nie od potrzeb),
ograniczenie do minimum czasu pracy silników spalinowych maszyn
i samochodów budowy na biegu ja owym,

Jako
powietrza

uwa ne adowanie materia ów sypkich na samochody (nie sypanie na nadkola
i inne cz ci pojazdu),
przykrywanie plandekami skrzy adunkowych samochodów transportuj cych
materia y sypkie (dotyczy te ziemi z wykopów),
ograniczenie pr dko ci jazdy pojazdów samochodowych w rejonie budowy.
W przypadku planowanych prac zwi zanych z budow czy przebudow dróg
wa
kwesti maj
wp yw na poziom emisji zanieczyszcze do powietrza jest
dobra organizacja dojazdów do placu budowy oraz utrzymanie p ynno ci na
przebudowywanym odcinku. W ciwe rozwi zania w tym zakresie pozwol na
znaczne zmniejszenie emisji ze rodków transportu. Ponadto nale y monitorowa
ciwe wykorzystanie maszyn i urz dze pracuj cych na budowie.

Ha as

W celu zmniejszenia emisji ha asu zwi zanego z pracami budowlanymi, powinny
one by wykonywane wy cznie w porze dziennej, a czas pracy maszyn
budowlanych na biegu ja owym nale y ograniczy do minimum.
Maszyny budowlane powinny by w dobrym stanie technicznym oraz posiada
sprawne t umiki akustyczne.
Wp yw na zmniejszenie ha asu komunikacyjnego ma tak e stosowanie
odpowiednio zaprojektowanych pasów zieleni przyulicznej z rz dami wysokich
drzew i krzewów (gatunków o w ciwo ciach d wi koch onnych tj. zimozielone
gatunki drzewiaste oraz klon topola, lipa).

Wody

Aby zapobiec przedostawaniu si nieoczyszczonych cieków bytowych do wód
zaleca si stosowanie instalacji pozwalaj cych na odprowadzanie cieków
bytowych z jezdni oraz ich oczyszczanie. Powstaj ce cieki bytowe, przed
wprowadzeniem do rodowiska nale y oczyszcza do wymaganych prawem
parametrów.
Nale y bada jako wód przep ywaj cych przez separatory w celu sprawdzenia
ich sprawno ci. Badania jako ci zrzucanych wód opadowych nale y prowadzi
zgodnie z metod referencyjn , okre lon w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska
z dnia 24 lipca 2006 roku, w sprawie warunków jakie nale y spe ni przy
wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984).
Nale y kontrolowa szczelno zbiorników paliw p ynnych pojazdów stosowanych
w czasie prac budowlanych, aby nie dopu ci ska enia rodowiska gruntowego
substancjami ropopochodnymi.
Nale y zapewni dost p do przeno nych toalet pracownikom budowy oraz
regularnie opró nia
toalety z wykorzystaniem samochodów serwisowo-
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asenizacyjnych wyposa onych w odpowiednie akcesoria.
Magazynowane na placach budowy substancje, materia y oraz odpady nale y
zabezpieczy przed mo liwo ci kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie
dopu ci do ska enia rodowiska gruntowo-wodnego w wyniku wymywania z nich
substancji toksycznych.

Gleby

Nale y kontrolowa szczelno zbiorników paliw p ynnych, aby nie dopu ci do
ska enia rodowiska gruntowego substancjami ropopochodnymi. Magazynowane
substancje, materia y oraz odpady nale y zabezpieczy przed mo liwo ci
kontaktu z wodami opadowymi, tak aby nie dopu ci do ska enia gruntu w wyniku
wymywania z nich substancji toksycznych. Po zako czeniu realizacji inwestycji
nale y usun
wszystkie tymczasowe instalacje i urz dzenia oraz wykona
niezb dne niwelacje powierzchni terenu.
W miar mo liwo ci technicznych parkingi dla sprz tu budowlanego powinny by
utwardzone i odwadniane. Umowy z wykonawcami prac budowlanych powinny
zawiera klauzule o odpowiedzialno ci ekologicznej – nale y stosowa zasad
„zanieczyszczaj cy p aci”.
Zabiegi solenia dróg i chodników zim powinny zosta ograniczone do
niezb dnego minimum.
Przed rozpocz ciem prac ziemnych warstwa wierzchnia gleby (humus) powinna
by zebrana, a po zako czeniu prac – rozdeponowana na powierzchni terenu.

Ro liny

W czasie wykonywania prac budowlanych w s siedztwie systemów korzeniowych
nale y przeprowadza wykopy r cznie. W przypadku konieczno ci ods oni cia
korzeni nale y je zabezpieczy . Nale y unika usuwania korzeni strukturalnych,
zabezpieczy rodkami grzybobójczymi rany po odci tych korzeniach.
Pnie drzew nara onych na otarcia ze strony sprz tu budowlanego nale y
zabezpieczy np. stosuj c odpowiednie w ókniny i obudowy drewniane.

Zwierz ta

W celu minimalizacji niekorzystnego oddzia ywania na faun planowane prace
budowlane powinny zosta przeprowadzone w mo liwie najkrótszym czasie. Prace
termomodernizacyjne nale y prowadzi poza okresem l gowym ptaków, w miar
mo liwo ci na budynkach zmodernizowanych nale y zamie ci budki l gowe dla
ptaków.

Zdrowie

Nale y czytelnie oznakowa obszary, gdzie prowadzone b
prace budowlane
i modernizacyjne w celu zwi kszenia bezpiecze stwa ludzi podczas wykonywania
tych prac.
W celu zachowania bezpiecze stwa na terenie budowy zaleca si stosowanie
sprawnego technicznie sprz tu, sta e prowadzenie nadzoru budowlanego oraz
bezwzgl dne przestrzeganie przepisów BHP.
W czasie trwania prac budowlanych nale y zmniejszy czas pracy maszyn
budowlanych do niezb dnego minimum, aby ograniczy emisj spalin oraz ha asu.

Krajobraz i
dziedzictwo
kulturowe

Wszystkie inwestycje powinny by zaplanowane tak, aby nie niszczy y walorów
estetycznych krajobrazu. W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze
zabytkowym nale y zabezpieczy teren znaleziska i powiadomi o tym fakcie
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

7. Analiza

rozwi za

alternatywnych

do

rozwi za

zaproponowanych w Programie Ochrony rodowiska
Wi kszo

proponowanych do realizacji przedsi wzi

w ramach Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw
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rodowisko naturalne. W takim przypadku

proponowanie rozwi za alternatywnych nie ma uzasadnienia.
Ponadto

brak

jest

mo liwo ci

precyzyjnego

dla wskazanych w Programie inwestycji. Skutki
bowiem silnie zale

okre lenia

dzia

alternatywnych

rodowiskowe podejmowanych zada

od lokalnej ch onno ci rodowiska lub te od wyst powania w otoczeniu

wdra ania przedsi wzi cia tzw. obszarów wra liwych. Dlatego przy budowie, modernizacji
dróg oraz monta u urz dze wykorzystuj cych odnawialne ród a energii nale y rozwa
wszelkie warianty alternatywne tak, aby wybra ten, który w najmniejszym stopniu b dzie
negatywnie oddzia ywa na rodowisko naturalne.
Przeprowadzaj c analiz wariantów poszczególnych przedsi wzi

mo na porównywa ze

sob nast puj ce elementy inwestycyjne:
warianty lokalizacji,
warianty konstrukcyjne i technologiczne,
warianty organizacyjne,
wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”.
Wariant „0” nie oznacza, e nic si nie zmieni, poniewa brak realizacji inwestycji mo e tak e
powodowa konsekwencje rodowiskowe.

8. Napotkane trudno ci i luki w wiedzy
Prognoza Oddzia ywania na

rodowisko Programu Ochrony

na lata 2013-2016, z perspektyw
zagadnie .

W

przedsi wzi

przeciwie stwie

rodowiska Gminy Bobrowice

do roku 2020 odnosi si
do

ocen

oddzia ywania

nie ma Prognozie Oddzia ywania na

do szerokiego spectrum
konkretnych

planowanych

rodowisko Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw

do roku 2020

mo liwo ci odniesienia si do konkretnych rozwi za technicznych.
Poziom

szczegó owo ci

prowadzonej

oceny

oddzia ywania

jest

ci le

powi zany

z poziomem szczegó owo ci przedmiotowego Programu. W zwi zku z czym, mo liwe jest
zastosowanie jedynie metody opisowej (jako ciowej). Nie ma za mo liwo ci odniesienia si
do konkretnych parametrów dotycz cych poszczególnych planowanych inwestycji, co tworzy
realn

barier

zastosowania bardziej precyzyjnej metodyki (ilo ciowej), jednorodnej dla

wszystkich planowanych w Programie przedsi wzi

. Dane techniczne bowiem opisuj ce

planowane zadania prezentuj bardzo zró nicowany poziom szczegó owo ci – od projektów
technicznych po koncepcje.
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Z uwagi na skomplikowany i d ugotrwa y proces inwestycyjny nie jest mo liwe tak e
dok adne okre lenie czasu rozpocz cia i zako czenia prac budowlanych przy wdra aniu
poszczególnych

przedsi wzi

,

co

równie

uniemo liwia

oszacowanie

skumulowanych i zastosowania modeli do obliczenia oddzia ywa

oddzia ywa

w sytuacji najbardziej

niekorzystnej.

9. Propozycje dotycz ce przewidywanych metod analizy
skutków

realizacji

Programu Ochrony

postanowie

projektowanego

rodowiska oraz cz stotliwo ci jej

przeprowadzania - monitoring
Zak ada si ,

e Prognoza powinna obejmowa

obszar Gminy, wraz z obszarami

pozostaj cymi w zasi gu oddzia ywania wynikaj cego z realizacji ustale Programu Ochrony
rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020.
Zgodnie z wymogami obowi zuj cych dyrektyw proponuje si
efektów realizacji za

Programu w zakresie opisanym poni ej. Celem monitoringu jest

opisanie zmian stanu rodowiska w wyniku realizacji za
za

prowadzenie monitoringu

Programu, sprawdzenie czy

one rodki agodz ce przynios zak adany efekt.

Celem monitoringu rodowiskowego jest ocena, czy stan rodowiska ulega polepszeniu, czy
pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udost pnianie danych dotycz cych jako ci
rodowiska i zachodz cych w nim zmian. Monitoring jest równie

podstaw

oceny

efektywno ci wdra ania polityki rodowiskowej.
Kontrola i monitoring realizacji celów i zada

Programu Ochrony

obejmowa okre lenie stopnia wykonania poszczególnych dzia

rodowiska winien

:

okre lenie stopnia realizacji przyj tych celów,
ocen rozbie no ci pomi dzy przyj tymi celami i dzia aniami a ich wykonaniem,
analiz przyczyn rozbie no ci.
W realizacji poszczególnych zada

wynikaj cych z Prognozy bra udzia b

podmioty

uczestnicz ce w organizacji i zarz dzaniu zadaniami, podmioty realizuj ce te zadania,
kontroluj ce przebieg tych realizacji i jego efekty oraz spo eczno
pomiot odbieraj cy wyniki i odczuwaj cy skutki podejmowanych dzia

Gminy, jako g ówny
.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony rodowiska, koordynator wdra ania Programu
dzie ocenia , co dwa lata stopie wdro enia Programu. W latach 2013-2016 na bie
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dzie monitorowany post p w zakresie wdra ania zdefiniowanych w Programie dzia

,

a pod koniec 2016 roku nast pi ostateczna ocena rozbie no ci mi dzy celami
zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbie no ci. Wyniki oceny b
stanowi y wyk adni dla kolejnego Programu, w którym zostan zdefiniowane cele i zadania
do roku 2020. Ten cykl b dzie si powtarza , co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii
krótkoterminowej czteroletniej i polityki d ugoterminowej o mioletniej.
Pomiar stopnia realizacji celów Programu b dzie odbywa si

poprzez mierniki. B

to mierniki zwi zane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników s parametrami stanu
rodowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi si wprost do zasobu rodowiskowego.
Tabela 26. Przyk adowe mierniki realizacji Programu
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 (%)
Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych (szt./rok)

Propagowanie w ciwych zachowa i
postaw dotycz cych rodowiska
naturalnego

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

Liczba wymienionych okien w budynkach nara onych
na ponadnormatywny ha as
Liczba róde uci

liwo ci akustycznej

Liczba róde emisji pól elektromagnetycznych i
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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

Poza g ównymi miernikami przy ocenie skuteczno ci realizacji programu powinny by
równie brane pod uwag wska niki spo eczno-ekonomiczne, wska niki presji na rodowisko
i stanu rodowiska oraz wska niki reakcji pa stwa i spo ecze stwa.
WSKA NIKI SPO ECZNO -EKONOMICZNE:
poprawa stanu zdrowia mieszka ców Gminy, mierzona przy pomocy takich mierników
jak d ugo

ycia, spadek umieralno ci niemowl t, spadek zachorowalno ci,

zmniejszenie zu ycia energii, surowców i materia ów na jednostk

produkcji oraz

zmniejszenie ca kowitych przep ywów materia owych w gospodarce,
coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsi wzi

ochrony

rodowiska,
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zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wy czanych z rolniczego i le nego
ytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i us ug materialnych.
WSKA NIKI STANU RODOWISKA I ZMIANY PRESJI NA RODOWISKO:
zmniejszenie adunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód, poprawa jako ci wód
yn cych, stoj cych i wód podziemnych, a szczególnie g ównych zbiorników wód
podziemnych, poprawa jako ci wody do picia oraz spe nienie przez wszystkie
te rodzaje wód wymaga jako ciowych obowi zuj cych w Unii Europejskiej,
poprawa jako ci powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszcze
(zw aszcza zanieczyszcze

powietrza

szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszcze

wywieraj cych najbardziej niekorzystny wp yw na ekosystemy, a wi c przede
wszystkim metali ci

kich, substancji zakwaszaj cych, py ów i lotnych zwi zków

organicznych),
zmniejszenie uci

liwo ci ha asu, przede wszystkim ha asu komunikacyjnego,

zmniejszenie ilo ci wytwarzanych i sk adowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagro

dla rodowiska ze strony

odpadów niebezpiecznych,
ograniczenie degradacji gleb, zwi kszenie skali przywracania obszarów bezpo rednio
lub po rednio zdegradowanych przez dzia alno ci gospodarcz do stanu równowagi
ekologicznej, ograniczenie pogarszania si

jako ci

rodowiska w jednostkach

osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,
wzrost lesisto ci, a tak e wzrost poziomu ró norodno ci biologicznej ekosystemów
le nych i poprawa stanu zdrowotno ci lasów,
zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kszta towanie estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczaj

przyrod .

WSKA NIKI AKTYWNO CI PA STWA I SPO ECZE STWA:
kompletno

regulacji prawnych i tempo ich harmonizacji z prawem wspólnotowym

i prawem mi dzynarodowym,
spójno

i efekty dzia

zakres i efekty

w zakresie monitoringu i kontroli,

dzia

edukacyjnych oraz stopie

udzia u

spo ecze stwa

w procesach decyzyjnych,
opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarz dowe projektów n
a rzecz ochrony rodowiska.
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Konsultacje spo eczne

Projekt Programu Ochrony
z perspektyw

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016,

do roku 2020 wraz z Prognoz

Oddzia ywania na

rodowisko zostan

udost pnione spo ecze stwu w celu zapewnienia jego udzia u w procedurze strategicznej
oceny oddzia ywania na rodowisko.
Wnioski i uwagi mog

wnosi wszyscy obywatele, jak równie organizacje pozarz dowe,

grupy spo eczne, przedstawiciele

rodowisk naukowych itd. Opracowania

zostan

udost pnione w Urz dzie Gminy Bobrowice oraz na oficjalnej stronie internetowej urz du.
Ponadto, Program podlega opiniowaniu przez Zarz d Powiatu w Kro nie Odrza skim,
natomiast Program wraz z Prognoz

oddzia ywania na

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

rodowisko podlega opiniowaniu

rodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskiego

Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.

11.

Streszczenie w j zyku niespecjalistycznym

11.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem Prognozy jest Program Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

2013-2016, z perspektyw do roku 2020.
Prognoza oddzia ywania na

rodowisko zosta a wykonana z uwzgl dnieniem zakresu

okre lonego w art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 r.
o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spo ecze stwa w ochronie
rodowiska oraz ocenach oddzia ywania na rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z pó n.
zm.).
Zakres Prognozy jest zgodny z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wp ywu niektórych planów
i programów na rodowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001).
Niniejsza Prognoza oddzia ywania Programu na
Regionalnego Dyrektora Ochrony

rodowisko podlega opiniowaniu przez

rodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Lubelskiego

Pa stwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. Przedmiotowe
dokumenty, tj. Program Ochrony
z perspektyw
Ochrony
zostan

do roku 2020

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016,

oraz Prognoza Oddzia ywania na

rodowisko Programu

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020
tak e udost pnione spo ecze stwu lokalnemu w celu zapewnienia jego udzia u

w procedurze strategicznej oceny oddzia ywania na rodowisko.
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ci: informacji o zawarto ci Prognozy,

ównych celach, jej powi zaniach z innymi dokumentami, metodach sporz dzenia,
miernikach, o mo liwym transgranicznym oddzia ywaniu na rodowisko.
Zakres merytoryczny niniejszej Prognozy zosta uzgodniony z Regionaln Dyrekcj Ochrony
rodowiska w Gorzowie Wlkp. oraz z Lubelskim Pa stwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym w Gorzowie Wlkp. Niniejsz

Prognoz

sporz dzono przy zastosowaniu m.in.:

analiz jako ciowych opartych na danych dost pnych z pa stwowego monitoringu
rodowiska, metod opisowych, danych z fachowej literatury.
W aktualizacji Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice okre lonych zosta o

siedem priorytetów ekologicznych: 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 i rozwój energetyki odnawialnej. W obr bie okre lonych priorytetów
wyznaczono cele realizacji Programu oraz zadania wp ywaj ce na osi gni cie za

onych

celów.
Analizie poddano aktualny i prognozowany stan rodowiska naturalnego na terenie Gminy
Bobrowice oraz zaproponowano kierunki dzia

w tym zakresie. Wnioski wynikaj ce

z przeprowadzonej analizy zosta y odniesione do stanu

rodowiska na obszarze Gminy

Bobrowice oraz przeanalizowano potencjalne skutki rodowiskowe realizacji Programu.
Dzia ania wskazane w Prognozie maj

na celu ograniczenie uci

wp ywaj cych w sposób negatywny na stan otaczaj cego
lub pogarszaj

komfort

liwo ci, czyli zjawisk

rodowiska, które utrudniaj

ycia ludzi, (np. ha as, drgania, zanieczyszczenie powietrza).

Przekroczenie dopuszczalnych warto ci parametrów, charakteryzuj cych stan

rodowiska

(np. normy jako ci powietrza), stwarza zagro enie zdrowia ludzi lub degradacji rodowiska.
Instrumenty prawne nak adaj

na organy administracji pa stwowej, jak i samorz dowej

obowi zek kontroli, ograniczania lub eliminowania uci
zobowi zane do stosowania rozwi za

liwo ci. Podmioty gospodarcze s

technologicznych, które spe niaj

wymagania

ochrony rodowiska.
W Prognozie przeanalizowano potencjalny wp yw wskazanych do realizacji w Programie
zada na takie aspekty rodowiska jak: ró norodno

biologiczna, ludzie, zwierz ta, ro liny,

woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra
materialne.
W Prognozie wskazano równie

czy powy sze oddzia ywanie mo e mie

kierunek

negatywny, pozytywny czy neutralny na powy sze elementy.
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W dokumencie dokonano oceny pod k tem oddzia ywania na
eksploatacji, zak adaj c,

e uci

rodowisko w fazie

liwo ci wyst puj ce na etapie budowy z regu y maj

charakter przej ciowy.
Wi kszo
na

proponowanych

do

realizacji

przedsi wzi

rodowisko, w zwi zku z czym proponowanie rozwi za

uzasadnienia. Nale y równie

podkre li

przewag

wywrze

pozytywny

wp yw

alternatywnych nie znajduje

pozytywnego oddzia ywania realizacji

Programu na rodowisko nad negatywnymi.
Dzia ania wskazane do realizacji w Programie dla Gminy Bobrowice maj z za
popraw

stanu

enia na celu

rodowiska. Uwzgl dniaj c rozwój gospodarczy Gminy, wzrost poziomu

konsumpcji, wzrost presji na obszary cenne przyrodniczo, jak i tereny niezurbanizowane brak
realizacji zapisów Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice spowoduje istotne

pogorszenie wszystkich elementów rodowiska, co w przysz

ci mo e wp yn

na wzrost

zanieczyszczenia rodowiska.
Warunkiem prawid owego wdro enia za

Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy

Bobrowice na lata 2013 – 2016, z perspektyw do roku 2020 jest zachowanie okre lonych
terminów realizacji przyj tych zada oraz dost pno

rodków finansowych, jak równie brak

protestów spo ecze stwa.
Transgraniczne oddzia ywania na rodowisko przedsi wzi

wskazanych w Programie nie

jest mo liwe, o czym wiadczy wielko

rodowisko oraz odleg

oddzia ywania na

od

granic Polski.

11.2. Cel i zakres Programu
Na podstawie przeprowadzonej diagnozy stanu
samorz du terytorialnego w Programie Ochrony
2013-2016, z perspektyw

rodowiska analizowanej jednostki

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

do roku 2020, wyznaczono cel nadrz dny, który otrzyma

nast puj ce brzmienie:
OSI GNIECIE TRWA EGO I ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU GMINY BOBROWICE POPRZEZ POPRAW
STANU I W

CIWE WYKORZYSTANIE RODOWISKA NATURALNEGO

W celu realizacji powy szego celu nadrz dnego programu okre lono poszczególne priorytety
i cele ekologiczne, rodzaj i harmonogram zada proekologicznych oraz rodki i mechanizmy
niezb dne do osi gni cia wyznaczonych celów.
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rodowiska okre la strategi

d ugoterminow

-

definiuje cele d ugookresowe (8 lat) oraz zadania krótkoterminowe dla najbli szych czterech
lat.
Priorytety ekologiczne okre lone w Programie Ochrony rodowiska dla Gminy Bobrowice na
lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020:
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.
Przedstawione

powy ej

konsekwentnie

do

priorytety ekologiczne

poprawy

rodowiska

i

podporz dkowane

naturalnego,

zapewnienia

im

cele d

bezpiecze stwa

ekologicznego, ochrony dziedzictwa przyrodniczego, racjonalnego u ytkowania zasobów
przyrody oraz równowa onego wykorzystania surowców, materia ów, wody i energii
analizowanej jednostki samorz du terytorialnego w nast puj cych polach:
jako

wód i stosunki wodne,

powietrze,
ha as,
promieniowanie elektromagnetyczne,
powa ne awarie i zagro enia naturalne,
ochrona przyrody i krajobrazu,
gleby,
ochrona zasobów kopalin.
W ramach Programu planowana jest realizacja nast puj cych zada zawartych w tabeli 27.
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Tabela 27. Planowane cele szczegó owe i zadania
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

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

bd

Urz d Gminy
Bobrowice,
mieszka cy,
podmioty
gospodarcze

CEL: OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI

1

Termomodernizacja budynków na
terenie Gminy

Gmina
Bobrowice
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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

bd

GMINY
Urz d Gminy
Bobrowice

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 u yteczno ci publicznej

Gmina
Bobrowice

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.

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

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

Ochrona przed negatywnym oddzia ywaniem pól
elektromagnetycznych
LOKALIZACJA
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REALIZACJI

CEL: ZACHOWANIE POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH PONI

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

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

1

2

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

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

Gmina
Bobrowice
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Utrzymywanie w gotowo ci
sprawnego systemu zapobiegawczointerwencyjno-ratunkowym na
wypadek wyst pienia powa nej
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CEL: WZROST

5

Gmina
Bobrowice
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20132020

-

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

Gmina
Bobrowice

20132020

-

Wójt Gminy
Bobrowice, OSP,
Policja

Ochrona, odtwarzanie i zrównowa one
ró norodno ci biologicznej

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

LATA
REALIZACJI

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

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

Cel strategiczny

L.P.

NAZWA ZADANIA

Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj
oraz rekultywacja terenów zdegradowanych
LOKALIZACJA
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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

2

Zrównowa ona gospodarka zasobami naturalnymi

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

Ochrona zasobów z
nieeksploatowanych

Rekultywacja terenów
zdegradowanych przez eksploatacj
kopalin

Gmina
Bobrowice

Gmina
Bobrowice

LATA
REALIZACJI

20132020

20132020

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

Wójt Gminy
Bobrowice,
przedsi biorstwa
ce
cicielem
terenów

-

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
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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

Wzrost udzia u odnawialnych róde energii w
finalnym zu yciu energii, co najmniej do poziomu
15% w 2020 r.

Cel d ugookresowy

L.P.

1

NAZWA ZADANIA

LOKALIZACJA

Motywowanie rolników do zak adania
plantacji ro lin energetycznych

Gmina
Bobrowice

LATA
REALIZACJI

20132020

KOSZT

JEDNOSTKA
REALIZUJ CA

-

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

Cel strategiczny
L.P.

NAZWA ZADANIA

Zmniejszenie materia och onno ci i odpadowo ci
produkcji
LOKALIZACJA
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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

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

W Prognozie przeanalizowano mo liwy wp yw powy szych zada na poszczególne elementy
rodowiska w tym na obszary Natura 2000, zasoby naturalne, dobra kulturalne oraz na
zdrowie ludzi.
Prognoza oddzia ywania przedstawia równie

rozwi zania maj ce na celu zapobieganie,

ograniczanie lub kompensacj

negatywnych oddzia ywa

Rozwi zaniem s

przyrodnicz

na

rodowisko.

zaproponowane w ramach Programu przedsi wzi cia inwestycyjne

i pozainwestycyjne. Wi kszo

zaproponowanych dzia

pozytywnie wp ynie na wszystkie

komponenty rodowiska. Mo liwe s jednak krótkotrwa e negatywne oddzia ywania na etapie
realizacji konkretnego przedsi wzi cia. Natomiast dla inwestycji, które w sposób szczególny
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wykonany raport oddzia ywania niniejszego

przedsi wzi cia na rodowisko jeszcze na etapie ubiegania si o pozwolenie na budow .
Wi kszo

proponowanych

do

realizacji

przedsi wzi

w

ramach

Programu

ma zdecydowanie pozytywny wp yw na rodowisko. A zatem, zgodnie z metodologi ocen
oddzia ywania na rodowisko proponowanie szczegó owych rozwi za

alternatywnych nie

ma pe nego uzasadnienia.
Ponadto, dokument ten ma charakter strategiczny i w zwi zku z tym brak jest mo liwo ci
precyzyjnego okre lenia rozwi za alternatywnych dla wskazanych dzia

.

11.3. Powi zania Programu z innymi dokumentami strategicznymi
Program

Ochrony

rodowiska

dla

Gminy

Bobrowice

na

lata

2013-2016,

z perspektyw do roku 2020 zawiera szereg zada i celów zgodnych z celami i priorytetami
nast puj cych dokumentów szczebla mi dzynarodowego, wspólnotowego, krajowego,
regionalnego i lokalnego:
Strategia UE,
Europejska Strategia Zrównowa onego Rozwoju,
Pakiet Energetyczno – Klimatyczny,
Polityka Ekologiczna Pa stwa w latach 2009-2012 z perspektyw do roku 2016,
Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020,
Program Ochrony

rodowiska dla Województwa Lubuskiego na lata 2012-2015,

z perspektyw do 2019 roku (projekt),
Plan gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017
z perspektyw do 2020 roku,
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego,
Program Ochrony rodowiska dla Powiatu Kro nie skiego,
Strategia

zrównowa onego

rozwoju

Powiatu

Kro nie skiego

(aktualizacja

z horyzontem czasowym do 2015 roku),
Studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Bobrowice z elementami strategii rozwoju,
Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest na terenie Gminy
Bobrowice na lata 2011 – 2032.
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11.4. Oddzia ywanie na rodowisko
ównym za

eniem Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata

2013-2016, z perspektyw do roku 2020 jest ograniczenie zanieczyszczenia rodowiska na
terenie analizowanej jednostki samorz du terytorialnego, przyczyniaj c si do poprawy jego
stanu. Zak ada si , e wdro enie Programu nie przyczyni si do powstania nowych zagro
lub uci

liwo ci dla

w przysz

rodowiska Gminy, natomiast jego prawid owa realizacja przyniesie

ci wymierny efekt ekologiczny w postaci minimalizacji antropopresji na

rodowisko.
Realizacja Programu nie spowoduje ingerencji i przekszta ce

w

rodowisku naturalnym

o wysokich walorach przyrodniczych oraz nie wp ynie negatywnie na obszary chronione
cenne przyrodniczo. Co wi cej, zadania Gminy z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu,
powierzchni ziem i zasobów kopalin zak adaj

popraw

stanu wymienionych elementów,

tworzenie nowych obszarów chronionych oraz rekultywacj

terenów zdegradowanych.

Wszystkie te dzia ania przyczyniaj si do ochrony rodowiska naturalnego i racjonalnego
wykorzystywania jego zasobów.
Po przeprowadzonej analizie zidentyfikowano negatywne oddzia ywanie na
przyrodnicze przedsi wzi

rodowisko

zawartych w Programie ograniczaj ce si w znacznej wi kszo ci

przypadków jedynie do etapu realizacji inwestycji (etapu prac budowlanych zwi zanych
z planowan

inwestycj ). Wówczas przewiduje si

podwy szon

emisj

ha asu, emisj

spalin z maszyn budowlanych, czy te zwi kszon emisja py ów. Negatywne oddzia ywania
na

rodowisko przyrodnicze zwi zane z etapem realizacji inwestycji s

oddzia ywaniami

krótkotrwa ymi, odwracalnymi, o lokalnym charakterze.
Z uwagi na charakter przedsi wzi

przewidzianych do realizacji oraz ich lokalizacj ,

na etapie budowy mog wyst pi okresowo niekorzystne oddzia ywania na istniej ce formy
ochrony przyrody.
Natomiast na etapie eksploatacji inwestycji zaplanowanych w Programie, prognozuje si ich
znaczne korzystne oddzia ywanie na rodowisko.
Ze wzgl du na lokalny charakter dzia
Ochrony

i zasi g przestrzenny obszaru obj tego Programem

rodowiska skutki realizacji za

Programu nie b

mia y znaczenia

transgranicznego.
Przeprowadzaj c

analiz

potencjalnego

oddzia ywania

Programu

na

rodowisko

przyrodnicze odniesiono si do poszczególnych zada zawartych w Programie. W stosunku
do ka dego przedsi wzi cia zaplanowanego w ramach Programu Ochrony
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poszczególne elementy

rodowiska

przyrodniczego.
Wp yw na

rodowisko zada

przewidzianych do realizacji w ramach Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Bobrowice na lata 2013-2016, z perspektyw do roku 2020

dzie

stosunkowo niewielki i w przypadku wi kszo ci inwestycji, tak jak wspomniano powy ej,
dzie ogranicza
wi kszo

si

do etapu realizacji przedsi wzi cia (etapu budowy). Ponadto

z zaproponowanych w Programie inwestycji bazuje na tzw. „istniej cym ladzie”

tzn. zak ada modernizacj , przebudow

ju

istniej cych obiektów, nie ingeruj c w nowe,

cenne przyrodniczo obszary lub zmieniaj c znacz co obecne u ytkowanie terenu. Zak adana
jest w zwi zku z tym modernizacja dróg powiatowych, krajowych, modernizacja i budowa
nawierzchni dróg gminnych wraz z infrastruktur , rozbudowa i modernizacja lokalnego
uk adu komunikacyjnego (parkingi, zatoki postojowe), budowa sieci wodoci gowej,
przydomowych oczyszczalni i p yt obornikowych. Wszystkie wy ej wymienione inwestycje
maj

w swym za

eniu popraw

standardu i jako ci

ycia mieszka ców Gminy, przy

jednoczesnych dzia aniach ochronnych wzgl dem elementów przyrodniczych. Celem zada
Gminy jest szeroko rozumiana ochrona wód i powietrza przed wp ywem szkodliwych
substancji

i

zanieczyszcze ,

zarówno

z

nieodpowiednio

sk adowanych

odpadów,

jak i z eksploatacji niskiej jako ci szlaków komunikacyjnych.
W zwi zku z tym nie przewiduje si

konieczno ci przeprowadzenia kompensacji

przyrodniczej. W celu zmniejszenia lub eliminacji negatywnego oddzia ywania na rodowisko
przyrodnicze lub spo eczne proponuje si podj cie dzia

agodz cych, które szczegó owo

opisano w rozdziale nr 6 niniejszego dokumentu.
Zak ada si , e w wyniku realizacji Programu w Gminie Bobrowice nast pi poprawa stanu
rodowiska naturalnego i standardu ycia mieszka ców. Ograniczona zostanie w sposób
odczuwalny emisja substancji i energii do
komunalnych. Poprawie ulegnie jako
podwy szenie jako ci

rodowiska, w tym odpadów, zw aszcza

powietrza, wód i gleb, co prze

y si

ycia mieszka ców. Nast pi wzrost udzia u odnawialnych

na
róde

energii, co zwi kszy bezpiecze stwo ekologiczne i energetyczne Gminy. Nast pi równie
wzrost wiadomo ci ekologicznej spo eczno ci, co mo e mie bezpo rednie prze

enie na

wzrost aktywno ci w sprawach ochrony rodowiska.

11.5. Zastosowane metody oceny oddzia ywania
W celu identyfikacji potencjalnych oddzia ywa
w Programie pos

ono si

macierz

poszczególnych zada

zaplanowanych

rodowiskowych zada

inwestycyjnych

skutków
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i nieinwestycyjnych przewidzianych do realizacji, przedstawiaj

w skondensowanej postaci

mo liwe oddzia ywanie tych zada na rodowisko. Przeanalizowano skutki rodowiskowe dla
nast puj cych elementów:
obszary Natura 2000,
ró norodno

biologiczna,

zdrowie ludzi,
zwierz ta,
ro liny,
wody powierzchniowe i podziemne,
jako

powietrza,

powierzchnia ziemi i gleba,
krajobraz,
klimat,
dobra kultury.
Analizowano

bezpo redni

wp yw

za

Programu

na

rodowisko,

jak

równie

oddzia ywania po rednie, wtórne, skumulowane, krótko i d ugoterminowe, chwilowe, ci
pozytywne i negatywne. Brano pod uwag odwracalno
czasow oddzia ywa , zasi g przestrzenny, mo liwo
Okre lono czy oddzia ywanie mo e by

skutków podj tych dzia

e,

, skal

oddzia ywania transgranicznego.

negatywne (-), pozytywne (+), czy oboj tne (0).

W niektórych przypadkach oddzia ywanie mo e mie jednocze nie negatywny lub pozytywny
(+/-) wp yw na dany element rodowiska.

11.6. Monitoring skutków realizacji Programu
Celem monitoringu rodowiskowego jest ocena, czy stan rodowiska ulega polepszeniu, czy
pogorszeniu – poprzez zbieranie, analizowanie i udost pnianie danych dotycz cych jako ci
rodowiska i zachodz cych w nim zmian. Monitoring jest równie
efektywno ci wdra ania polityki
o efektach wszystkich dzia

rodowiskowej, poniewa

stanowi

podstaw

oceny

ród o informacji

na rzecz ochrony rodowiska.

Kontrola i monitoring realizacji celów i zada

Programu Ochrony

obejmowa okre lenie stopnia wykonania poszczególnych dzia

rodowiska winien

:

okre lenie stopnia realizacji przyj tych celów,
ocen rozbie no ci pomi dzy przyj tymi celami i dzia aniami a ich wykonaniem,
analiz przyczyn rozbie no ci.
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Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony rodowiska, koordynator wdra ania Programu
dzie ocenia , co dwa lata stopie wdro enia Programu. W latach 2013-2016 na bie
dzie monitorowany post p w zakresie wdra ania zdefiniowanych w Programie dzia

co
,

a pod koniec 2016 roku nast pi ostateczna ocena rozbie no ci mi dzy celami
zdefiniowanymi w Programie i analiza przyczyn tych rozbie no ci. Wyniki oceny b
stanowi y wyk adni dla kolejnego Programu, w którym zostan zdefiniowane cele i zadania
do roku 2020. Ten cykl b dzie si powtarza , co dwa lata, co zapewni uaktualnienie strategii
krótkoterminowej czteroletniej i polityki d ugoterminowej o mioletniej.
Pomiar stopnia realizacji celów Programu b dzie odbywa si

poprzez mierniki. B

to mierniki zwi zane z poszczególnymi celami. Niektóre z mierników s parametrami stanu
rodowiska w sytuacji, gdy cel Programu odnosi si wprost do zasobu rodowiskowego.

W ESTMOR CONSULTING

142

PROGNOZA ODDZIA

YWANIA NA

RODOWISKO „PROGRAMU

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

12. Spis tabel
TABELA 1. OCENA STANU/POTENCJA U EKOLOGICZNEGO, STANU CHEMICZNEGO ORAZ OGÓLNEGO
STANU WÓD RZEKI BÓBR W 2009 R..........................................................................36

TABELA 2. OCENA STANU/POTENCJA U EKOLOGICZNEGO, STANU CHEMICZNEGO ORAZ OGÓLNEGO
STANU WÓD CIEKÓW : KURKA, GOLEC, W

NICA .......................................................37

TABELA 3. OCENA STOPNIA EUTROFIZACJI SPOWODOWANEJ ZANIECZYSZCZENIAMI POCHODZ CYMI
ZE RÓDE KOMUNALNYCH NA LATA 2008-2010 .......................................................38

TABELA 4. W YNIKI KLASYFIKACJI STANU EKOLOGICZNEGO I OGÓLNEGO JEZIOR BADANYCH W ROKU
2010 NA OBSZARZE GMINY BOBROWICE .................................................................39
TABELA 5. W YNIKI OGÓLNEJ OCENY EUTROFIZACJI JEZIOR WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
BADANYCH W LATACH 2008 – 2010. .......................................................................39

TABELA 6. CHARAKTERYSTYKA GZWP NA TERENIE GMINY BOBROWICE ....................................41
TABELA 7. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GEOLOGICZNA I HYDROLOGICZNA JCWPD NR 69 ..........43
TABELA 8. OCENA JAKO CI POWIETRZA POD K TEM OCHRONY RO LIN ......................................52
TABELA 9. W YNIKOWE 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......................................................................................................52

TABELA 10. W YKAZ STACJI BTS NA TERENIE GMINY BOBROWICE..............................................58
TABELA 11. POMNIKI PRZYRODY NA TERENIE GMINY BOBROWICE .............................................68
TABELA 12. U YTKI EKOLOGICZNE NA TERENIE GMINY BOBROWICE...........................................69
TABELA 13. Z

A KOPALIN NA TERENIE GMINY BOBROWICE ....................................................73

TABELA 14. CHARAKTERYSTYKA Z
TABELA 15. W

YW ZADA

A WG SYSTEMU MIDAS ...................................................73

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY WÓD NA POSZCZEGÓLNE

KOMPONENTY RODOWISKA, ZDROWIE I DOBRA KULTURY

TABELA 16. W

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA NA POSZCZEGÓLNE

YW ZADA

KOMPONENTY RODOWISKA, ZDROWIE I DOBRA KULTURY

TABELA 17. W

YW ZADA

.........................................85

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY PRZED HA ASEM NA POSZCZEGÓLNE

KOMPONENTY RODOWISKA, ZDROWIE I DOBRA KULTURY

TABELA 18. W

.........................................79

YW ZADA

.........................................88

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY PRZED PROMIENIOWANIEM

ELEKTROMAGNETYCZNYM NA POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY

RODOWISKA, ZDROWIE I

DOBRA KULTURY ....................................................................................................91

TABELA 19. W

YW ZADA

ZAGRO ENIAMI

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY PRZED POWA NYMI AWARIAMI I
NATURALNYMI

NA

POSZCZEGÓLNE

KOMPONENTY

RODOWISKA,

ZDROWIE I DOBRA KULTURY ....................................................................................94

W ESTMOR CONSULTING

143

PROGNOZA ODDZIA

RODOWISKO „PROGRAMU

YWANIA NA

OCHRONY

NA LATA 2013-2016, Z PERSPEKTYW

TABELA 20. W

RODOWISKA DLA GMINY BOBROWICE

DO ROKU 2020”

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU NA

YW ZADA

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY RODOWISKA, ZDROWIE I DOBRA KULTURY .................96

TABELA 21. W

YW ZADA

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB NA

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY RODOWISKA, ZDROWIE I DOBRA KULTURY .................99

TABELA 22. W

YW

ZADA

PROGRAMU Z ZAKRESU OCHRONY ZASOBÓW KOPALIN NA

POSZCZEGÓLNE KOMPONENTY RODOWISKA, ZDROWIE I DOBRA KULTURY ............... 101

TABELA 23. G ÓWNE RODZAJE ODPADÓW POWSTAJ CE PODCZAS REALIZACJI INWESTYCJI ......111
TABELA 24. RELACJE POMI DZY ZIDENTYFIKOWANYMI ODDZIA YWANIAMI ................................115
TABELA 25. PROPONOWANE RODKI I ZALECENIA AGODZ CE NIEKORZYSTNE ODDZIA YWANIA NA
RODOWISKO WYNIKAJ CE Z REALIZACJI PROGRAMU ............................................. 120

TABELA 26. PRZYK ADOWE MIERNIKI REALIZACJI PROGRAMU .................................................124
TABELA 27. PLANOWANE CELE SZCZEGÓ OWE I ZADANIA........................................................131

13. Spis rysunków
RYSUNEK 1. USYTUOWANIE GMINY BOBROWICE W POWIECIE KRO NIE SKIM I WOJEWÓDZTWIE
LUBUSKIM..........................................................................................................25

RYSUNEK 2. P

ENIE GEOGRAFICZNE GMINY BOBROWICE ...................................................26

RYSUNEK 3. DZIELNICE ROLNICZO-KLIMATYCZNE POLSKI WG R. GUMI SKIEGO..........................29
RYSUNEK 4. GZWP NA TERENIE GMINY BOBROWICE ...............................................................40
RYSUNEK 5. LOKALIZACJA JCWPD NR 69 ................................................................................42
RYSUNEK 6. SCHEMAT PRZEP YWU WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE GMINY BOBROWICE...........42
RYSUNEK 7. LESISTO

POLSKI WG WOJEWÓDZTW..................................................................63

RYSUNEK 8. OBSZARY NATURA 2000 NA TERENIE GMINY BOBROWICE ......................................67
RYSUNEK 9. LOKALIZACJA Z

NA TERENIE GMINY BOBROWICE ..............................................74

W ESTMOR CONSULTING

144

