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1 Wstęp
1.1

Cel i zakres opracowania

Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice ” stanowi podstawowe narzędzie
prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia
wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe
oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskiem, odnoszące się do aspektów środowiskowych,
usystematyzowanych według priorytetów.
Przy tworzeniu Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy
przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień technicznoekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.
Ponadto celami Programu Ochrony Środowiska są:
1.

Rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych
do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania te w większości
stanowią zadania własne Gminy)

2. Wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów)
3.

Przedstawienie rozwiązań technicznych, analiz ekonomicznych, formalno - prawnych
dla proponowanych działań proekologicznych
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4.

Wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych
Gminy ze wskazaniem źródeł finansowania

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok ograniczenia
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska
oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy
w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska a dowodów jego osiągania dostarcza ocena
efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według nowej ustawy co 2 lata).
Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu
do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony
powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ochrony
przyrody, edukacji ekologicznej, racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych z podaniem ich
charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację
potrzeb w tym zakresie.
Identyfikacja potrzeb Gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w kraju
przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, pozwoliła na sformułowanie celów
i kierunków działań oraz wyznaczeniu priorytetów ekologicznych z podziałem na cele krótkoterminowe
(do 2008 r.) i długoterminowe (do roku 2015).
Analizę każdego kierunku ochrony środowiska w Gminie kończy tzw. matryca logiczna – tabelaryczne
zestawienie celów, zadań i oczekiwanych rezultatów z podaniem sprawdzalnym wyznaczników
osiągnięć oraz źródeł i sposobów weryfikacji oraz harmonogramu realizacji Programu. Dla każdego
kierunku działań utworzony zostanie harmonogram realizacji Programu. Harmonogram zawiera wykaz
zadań Gminy z podziałem na zadania własne i koordynowane, określenie terminu i jednostki
odpowiedzialnej za realizację zadań, planowane efekty ekologiczne oraz planowane koszty
przedsięwzięć z wykazaniem źródeł ich finansowania.
Omówienie poszczególnych kierunków działań proekologicznych zamyka zestaw wniosków, w których
wyspecyfikowane zostały najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań Gminy i zakresu działań.
W omówieniu uwarunkowań finansowych Gminy przedstawiono możliwości pozyskiwania środków
finansowych na realizację zadań Programu, nakreślono ogólną sytuację finansową Gminy,
przeprowadzono prognozę budżetową oraz powiązano oszacowane nakłady finansowe na realizację
zadań w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska z możliwościami finansowymi budżetu.
Mając na względzie konieczność zachowania spójności i wzajemnej koordynacji opracowanego
Programu Ochrony Środowiska z innymi lokalnymi i regionalnymi programami, a także z uwagi na
spełnienie wymagań Unii Europejskiej w zakresie sukcesywnego z roku na rok ograniczania
negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska
i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, w rozdziale czwartym przedstawiony został
Regionalny System Zarządzania Środowiskowego REMAS.
W celu optymalnego doboru inwestycji do realizacji oraz właściwego uzasadnienia decyzji o przyjęciu
bądź też odmowie realizacji danej inwestycji, w końcowym rozdziale opracowania przedstawiono
sposoby i zestaw kryteriów umożliwiających wyznaczenie priorytetów w planowaniu inwestycyjnym.

1.2

Opis przyjętej metodyki

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), a w szczególności:
Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej
państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska,
uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.
2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy
jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.
3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy Gminy, program ochrony
środowiska obejmuje działania powiatu i Gminy.

− Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik
województwa, rada powiatu albo rada Gminy.
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2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy sporządza co 2 lata
raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy.”
Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa treści i zakresu programu ochrony środowiska,
zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt 1), by uwzględniał on wymagania zawarte w art. 14 wynikające
z polityki ekologicznej państwa:
„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa
w szczególności:
1) cele ekologiczne,
2) priorytety ekologiczne,
3) rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
4) środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe.
2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania
w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.
W opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych sporządzania programów ochrony
środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Warszawa, grudzień 2002 r.)podkreśla się, że
struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska powinna
nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem
perspektyw na lata 2007-2010”. Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane jako
materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice opracowany został z uwzględnieniem układu
strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego polityki ekologicznej państwa, którego
następujące rozdziały:
−

racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

−

poprawa jakości środowiska,

−

narzędzia i instrumenty realizacji programu,

−

harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,

− kontrola realizacji programu
weszły w skład treści poszczególnych rozdziałów opracowania.
Należy podkreślić, iż w idei ekorozwoju Gminy, na którą składa się wzajemny układ ładów:
społecznego, gospodarczego i ekologicznego, musi sprzyjać ład polityczno-instytucjonalny
gwarantujący realizację opracowanego Programu.
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1. POLE ŁADU SPOŁECZNEGO – SPOŁECZNA ZASADNOŚĆ, AKCEPTACJA
2. POLE ŁADU EKONOMICZNEGO – EKONOMICZNA, GOSPODARCZA EFEKTYWNOŚĆ
3. POLE ŁADU EKOLOGICZNEGO – EKOLOGICZNA RACJONALNOŚĆ

1.3

Lokalizacja Gminy Marklowice

Gmina Marklowice położona jest w południowo– zachodniej części województwa śląskiego,
we wschodniej części powiatu wodzisławskiego. Usytuowana jest w geometrycznym środku
Rybnickiego Okręgu Przemysłowego. Od południa graniczy z gminą Mszana, od zachodu z miastem
Wodzisław Śląski, od północy z miastami Rybnik i Radlin a od wschodu z gminą Świerklany.
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Rysunek 1-1. Lokalizacja Gminy Marklowice na tle Powiatu Wodzisłaskiego.
Źródło: www.marklowice.ug.pl

Gmina Marklowice zajmuje obszar o powierzchni 13,76 km2, w jej skład wchodzą następujące
dzielnice: Marklowice Dolne, Marklowice Górne, Chałupki, Praga, Wilczek i Grodzisko. Obszar Gminy
położony jest na wielu wzniesieniach Płaskowyżu Rybnickiego, należącego do Wyżyny Śląskiej,
na wysokości 265 m n.p.m. Tereny niezurbanizowane stanowią około 84% jej powierzchni. Przez
Marklowice przebiega droga krajowa nr 932, łącząca Pszczynę - Żory z Wodzisławiem Śląskim (droga
ta stanowi najkrótsze połączenie komunikacyjne między Katowicami a polsko-czeskim przejściem
granicznym w Chałupkach). Gmina silnie powiązana jest z górnictwem węgla kamiennego, na jej
terenie funkcjonują:

− dwie kopalnie węgla kamiennego Rybnickiej Spółki Węglowej: Marcel i Jankowice,
− szyb gazowy kopalni Marcel (dyrekcja kopalni mieści się w Radlinie).
Na terenie Gminy znajdują się niewykorzystane złoża metanu. Całość obszaru Gminy należy
do zlewiska rzeki Odry:
−

przez wzniesienia w północnej części Gminy przebiega linia wododziału oddzielająca zlewnie
rzeki Rudy od zlewni Olzy,

−

przez wzniesienia z północnego- wschodu na południe przebiega linia wododziału pomiędzy
zlewniami Szotkówki i Leśnicy.

Najważniejszym ciekiem w Gminie jest rzeka Marklówka, który uchodzi do rzeki Leśnicy.
Marklowice otoczone są kompleksem lasów położonych w granicach miasta Rybnika, Wodzisławia
i gminy Świerklany. Na terenie Gminy występują liczne jary porośnięte zielenią łęgową.

1.4

Podstawowe uwarunkowania naturalne

1.4.1

Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna1

Obszar Gminy położony jest w obrębie Płaskowyżu Rybnickiego i znajduje się na wysokości
265 m n.p.m. W północno– zachodniej, północno– wschodniej i południowej części Gminy występują
liczne pagórkowate wzniesienia, z których trzy osiągają wysokość 290 m n.p.m. Rejony najsilniejszych
obniżeń układają się w dwa równoleżnikowe odcinki:

− po wschodniej stronie jest to dolina cieku (dopływu Kucharnikówki) z najniższym punktem
położonym na wysokości ± 251,7 m,
1

Według: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice
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− po zachodniej stronie jest to dolina Marklówki z najniżej położonym na terenie Gminy punktem
± 245,0 m.
Różnica wzniesień na obszarze Marklowic wynosi 45 m, a największe spadki terenu sięgają 20%.
W budowie geologicznej obszaru Gminy występują utwory karbońskie, na których zalegają utwory
trzeciorzędowe, które stanowią bezpośrednio podłoże czwartorzędu.
Utwory karbońskie- występują na głębokości około 250 m, stanowią je głównie łupki i piaskowce,
wśród których zalegają pokłady węgla kamiennego.
Utwory trzeciorzędowe- reprezentowane są głównie przez iły z warstwami piasków, a nawet żwirów
Grubość trzeciorzędu (miocenu) na terenie Gminy waha się w granicach od 14m do 231m i wzrasta
z zachodu na wschód.
Utwory czwartorzędowe- reprezentują głównie osady plejstoceńskie, które pochodzą z akumulacji
wodnolodowcowej, rzecznej i eolicznej. W profilu tych utworów występują kolejno: pyły. Lessy i gliny,
piaski morenowe, piaski rzeczne, mułki piaszczyste oraz gliny zwałowe zlodowacenia środkowopolskiego. Czwartorzęd o największej miąższości znajdują się na głębokości 59 m, jednak
na większości obszaru Gminy nie przekracza 20m.

1.4.2

Warunki klimatyczne2

Klimat gminy Marklowice charakteryzuje się zmiennością i aktywnością atmosferyczną, wynikających
ze ścierania się wpływów oceanicznych i kontynentalnych. Rejon oddziaływania Bramy Morawskiej,
przez którą napływają wilgotne i ciepłe masy powietrza, charakteryzuje wyraźne ocieplenie klimatu,
przedłużenie okresu wegetacyjnego i zwiększenie częstotliwości deszczów oraz opadów gradowych.
Na terenie Gminy występuje przewaga wiatrów słabych i bardzo słabych, a dodatkowo może wystąpić
tłumienie ruchów adwekcyjnych powietrza ze względu na otoczenie terenów gminy kompleksami
leśnymi.
Tabela 1-1. Charakterystyka warunków klimatycznych na terenie gminy Marklowice.
L.p.

Wyszczególnienie

Parametry

1

Długość okresu wegetacyjnego w subregionie

211-230 dni

2

Średnia długość utrzymywania się pokrywy śnieżnej

60-90 dni

3

Średnia roczna suma opadów zawiera się w przedziale

700-800 mm/rok

4

Czas średniego nasłonecznienia w lecie

5,5 do 6 godzin

5

Średnia roczna temperatura

7-8,5°C

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice, Rybnik, Kwiecień 1997

1.5

Krótki rys historyczny3

Marklowice mają ponad 700-letnią przeszłość i zaliczają się do jednej z najstarszych miejscowości
ziemi wodzisławskiej. Należały do dawnego księstwa raciborskiego, a powstały w wyniku planowej
akcji osadniczej z końca XIII wieku. Najstarszy zapis nazwy miejscowości - Merclini villa (to znaczy:
„miejscowość Merkla”), znajdujący się w Księdze Fundacyjnej Biskupów Wrocławskich, datowany jest
na około 1300 rok i świadczy o powstaniu wioski na 34 łanach.
W 1336 roku ziemia wodzisławska wraz z wszystkimi wioskami znalazła się w rękach czeskich
Przemyślidów. W 1515 roku państwo czeskie zostało włączone do Austrii i od tego czasu Śląsk znalazł
się pod zwierzchnictwem niemieckich władców z rodu Habsburgów. W 1517 roku Jan Schellenberg
sprzedał miasto i obszar Mniejszego Stanowego Państwa Wodzisławskiego. W owym czasie
Marklowice wielokrotnie zmieniały właścicieli. W 1742 roku Marklowice wraz z sąsiednimi
miejscowościami znalazły się w granicach państwa pruskiego, w obrębie powiatu pszczyńskiego.
W wyniku I wojny światowej powstało państwo polskie, ale Marklowice wraz z całym Śląskiem
pozostały nadal w państwie niemieckim.
2

3

Według: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice
Źródło: www.marklowice.ug.pl
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W rezultacie III powstania śląskiego przeprowadzony został nowy podział Górnego Śląska i dnia
4 lipca 1922 roku Marklowice znalazły się w obrębie państwa polskiego.
Po napadzie hitlerowców na Polskę, Marklowice znalazły się w obszarze wcielonym do Rzeszy.
Marklowice odzyskały niepodległość 26 marca 1945 roku po natarciu dywizji radzieckich
i wspierających je batalionów czołgów czechosłowackich. Po wojnie życie miejscowości zaczęło się
odradzać na nowo. W 1948 roku obszar gminy obejmujący Marklowice Dolne, Górne i przyległe
przysiółki liczył 13,76 km2 powierzchni. 1 lipca 1975 roku miejscowość wraz z sąsiednim miastem
Radlinem, Rydułtowami i Pszowem, została włączona do obszaru Wodzisławia Śląskiego.
W dniu 13 czerwca 1993 roku przeprowadzone zostało w Marklowicach referendum, w którym
mieszkańcy opowiedzieli się za przywrócenie Gminy Marklowice, w granicach sprzed 1975 roku. Na
początku grudnia 1994 roku ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, na mocy którego
z dniem 31 grudnia 1994 roku Gmina Marklowice została reaktywowana. Z początkiem 1999 roku
Marklowice znalazły się w obrębie reaktywowanego powiatu wodzisławskiego, wchodzącego w skład
województwa śląskiego.

1.6

Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny
ludności

Gmina Marklowice zajmuje obszar o powierzchni 13,26 km2 i jest gminą wiejską. W 1996 roku Gminę
Marklowice zamieszkiwało 5137 osób. Do roku 2003 liczba ludności zwiększyła się do poziomu 5161.
Strukturę liczby ludności i jej zmiany na przestrzeni ostatnich ośmiu lat przedstawia wykres poniżej.

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
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Rysunek 1-2. Liczba ludności w Gminie Marklowice w latach 1996 – 2003, stan ludności
wg faktycznego miejsca zamieszkania 31.XII.
Źródło: GUS (Polska Statystyka Publiczna), Bank Danych Regionalnych 2003

Analizę ruchu naturalnego przeprowadzono kierując się współczynnikiem przyrostu naturalnego
będącym bilansem dwóch składowych tego procesu, tj. poziomu urodzeń i wielkości zgonów.
Z zestawienia danych za rok 2002 wynika, że Gmina Marklowice odznacza się dodatnim przyrostem
naturalnym ludności.
Kolejnym po ruchu naturalnym, czynnikiem determinującym poziom wzrostu bądź spadku liczby
ludności na danym obszarze jest ruch „wędrówkowy”. Analiza bilansu tych przemieszczeń (napływu
i odpływu ludności) w postaci salda migracji wskazuje na fakt, iż obszar ten charakteryzuje ujemne
saldo migracji.

Tabela 1-2. Ruch naturalny ludności, stan za 2002 rok [w liczbach bezwzględnych].
Zgony

Ludność

Powierzchnia

Ogółem

Niemowlęta

Przyrost
naturalny

Saldo
migracji

4

5

6

7

8

73

44

0

29

-91

[km2]

[tys.]

[na
1 km2]

Urodzenia

1

2

3

13,73

5053

368

Źródło: GUS (Polska Statystyka Publiczna), Bank Danych Regionalnych 2002

1.7

Struktura utrzymania i zatrudnienia oraz
charakterystyka sektora gospodarczego

Działalność gospodarcza4
Według danych z Rocznika Statystycznego z 2002 roku (dane z roku 2001) na terenie Gminy
Marklowice było 229 podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Urzędowym
Podmiotów Gospodarki Narodowej – regon5. W sektorze prywatnym działa 219 podmiotów, natomiast
w sektorze publicznym funkcjonuje 10 jednostek.
4

Na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Katowice 2002

5

Dane dotyczą osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej i osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. Nie ujęto jednostek lokalnych tych podmiotów.
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Rysunek 1-3. Udział sektorów publicznego i prywatnego w Gminie Marklowice.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

Na terenie Gminy Marklowice prowadzi działalność gospodarczą 186 osób fizycznych. W formie
spółek cywilnych działa 22 podmiotów, natomiast w formie spółek prawa handlowego funkcjonują 4
jednostki.

81,22%

100%
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40%
1,75%
20%

0,00%

9,61%

0%
spółki praw a spółdzielnie
handlow ego

spółki
cyw ilne
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fizyczne

Rysunek 1-4. Udział wybranych form organizacyjno-prawnych podmiotów gospodarczych.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

Z pośród 229 podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Marklowice zarejestrowanych w Krajowym
Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej, najwięcej jednostek funkcjonowało
w handlu i naprawach (71 podmiotów), najmniej – w rolnictwie i leśnictwie (2 podmioty) oraz
w administracji publicznej i obronie narodowej (3 podmioty).
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Rysunek 1-5. Podmioty gospodarcze – udział według rodzajów działalności.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

Zatrudnienie6
Głównym źródłem utrzymania7 na obszarze Gminy Marklowice jest resort edukacyjny (stan na koniec
roku 2001). Poza tym istotną rolę w zatrudnieniu odgrywają jednostki w dziedzinie administracji
publicznej, przemysłu, budownictwa oraz transportu. Najmniejszy udział w zatrudnieniu mieszkańców
Gminy Marklowice ma pośrednictwo finansowe oraz obsługa nieruchomości.

6

Na podstawie: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego, Katowice 2002

7

Dane według faktycznego (stałego) miejsca pracy i dotyczą osób wykonujących pracę przynoszącą im zarobek lub dochód
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Rysunek 1-6. Udział poszczególnych rodzajów działalności w zatrudnieniu.
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Śląskiego

1.8

Bezrobocie

W końcu IV kwartału 2003 roku w Powiatowych Urzędach Pracy województwa śląskiego
zarejestrowanych było 325,5 tys. osób bezrobotnych8, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Województwo
Śląskie było drugim o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych w kraju. Natomiast
w powiecie Wodzisławskim w 2003 roku zarejestrowanych było 9,5 tys. osób bezrobotnych, tj. o 7%
mniej niż przed rokiem.
W końcu IV kwartału 2003 stopa bezrobocia w województwie Śląskim wynosiła 16,4% wobec 18%
w kraju, co oznacza, że była o 1,6 pkt procentowego niższa niż przeciętnie w kraju. W powiecie
Wodzisławskim stopa bezrobocia wynosiła 16,8%.
Zgodnie z danymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Wodzisławiu Śląskim w Gminie Marklowice
zarejestrowanych w 2003 roku było 249 bezrobotnych ogółem (stan za 31 XII 2003 rok), z czego 140
stanowiły kobiety (tj. ok. 48,6% ogółu bezrobotnych). Największą grupę zarejestrowanych
bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczo zawodowym (92 osób), najmniejszą zaś
osoby z wykształceniem wyższym (9 osób).
Ponadto dużą grupę stanowili bezrobotni w przedziale wiekowym do 24 lat (108 osób), najmniejszą
zaś osoby w wieku 45-54 lat (1 osoba) oraz powyżej 55 roku życia (1 osoba).

8

www.stat.gov.pl
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Rysunek 1-7. Liczba bezrobotnych w Marklowicach zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Wodzisławiu Śląskim.
Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śląskim

1.9

Strategia rozwoju Gminy Marklowice

Strategiczne założenia rozwoju Gminy przedstawiono w „Studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice”.
Celem głównym rozwoju gminy Marklowice jest: harmonijny rozwój całej miejscowości
z uwzględnieniem potrzeb tworzenia nowych miejsc pracy w usługach i wytwórczości oraz przy
racjonalnym wykorzystaniu zasobów węgla kamiennego zalegających w „Polu Marklowieckim”.
Cele strategiczne związane z osiąganiem celu głównego, to:
−

koordynacja w czasie i przestrzeni wpływów eksploatacji górniczej z potrzebami rozwoju
obszarów kluczowych gminy i zachowania jej struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz
dążenia do utrzymania równowagi ekologicznej jej obszaru,

−

rozwój wielofunkcyjnej strefy centralnej określającej wizerunek gminy oraz rozwiązanie
występujących w tym obszarze problemów komunikacyjnych, własnościowych i obsługi
w infrastrukturę techniczną,

−

tworzenie warunków dla rozwoju strefy mieszkaniowej po zachodniej stronie ulicy Wiosny
Ludów w formie zorganizowanych przestrzennie zespołów i grup zabudowy,

−

rozwój strefy aktywności gospodarczych we wschodniej części gminy na bazie terenów
stanowiących własność komunalną,

−

poprawa jakości życia mieszkańców,

−

zachowanie odrębności i krystalizacja układów przestrzennych jednostek strukturalnych
Marklowic Górnych i Marklowic Dolnych,

− utrzymanie funkcji rolniczej zawartych kompleksów rolniczo –produkcyjnych gminy,
−

poprawa powiązań funkcjonalno – przestrzennych układu osadniczego z centralną strefą
gminy.

2 Kierunki ochrony środowiska w Gminie
Marklowice
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2.1

Gospodarka wodno – ściekowa

2.1.1

Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

2.1.1.1 Hydrografia
Wody płynące
W przeprowadzonym bilansie stanu użytkowania terenów wody otwarte zajmują powierzchnię ok. 3,15
ha, co stanowi 0,22% powierzchni ogólnej gminy.
Hydrografia obszaru gminy Marklowice jest ściśle związana z morfologią terenu. Powierzchnia gminy
jest bardzo urozmaicona tworząc rozliczne pagórkowate wyniesienia oraz obniżenia terenu w postaci
jarów i wąwozów wyrzeźbionych w pokrywie utworów czwartorzędowych (lessów i utworów
lessopodobnych). Różnice wysokości względem powierzchni wyniesionych w stosunku do obniżeń
terenowych wynoszą od 10 do 45m. Pomimo znacznego urozmaicenia powierzchni gminy
wykształcenie stałej sieci hydrograficznej należy uznać jako średnie. Przez obszar gminy w jego
północnej części przebiega wododział II rzędu oddzielający zlewnię Rudy poprzez Potok Radziejowski
od zlewni Olzy będących prawobrzeżnymi dopływami Odry. Zdecydowana większość obszaru gminy
położona jest jednak w zlewni rzeki Olzy. Przez obszar gminy od wododziału II rzędu o kierunku
południkowym biegnie linia wododziału III rzędu pomiędzy zlewnią Szotkówki i Leśnicy prawobrzeżnych dopływów Olzy. W związku z powyższym część zachodnia obszaru gminy
odwadniana jest szeregiem małych cieków, często płynących okresowo do potoku Marklówka,
będącym lewobrzeżnym dopływem rzeki Leśnicy. Ze wschodniej zaś części obszaru wody spływają do
potoków Kucharzówka i Kościelniok, a następnie poprzez nie do rzeki Szotkówka. Potok Marklówka
jest największym ciekiem płynącym na terenie gminy zarówno pod względem obszaru zlewni jak
i zasobności w wodę - wprowadza do Leśnicy około 9 m 3/min wody. Potok Szotkówka przed
przyjęciem dopływów z obszaru gminy Marklowice prowadzi wodę w ilości 1,56 m 3/min. Oprócz sieci
wód płynących sieć hydrograficzną tworzą również małe obszarowe i liczebne wody powierzchniowe
w tym również powstałe w wyniku eksploatacji górniczej tzw. "zalewiska".
Dotychczasowa eksploatacja górnicza powodowała trudności w odprowadzaniu wód płynących mimo
prowadzonych prac hydrotechnicznych - dotyczy to cieku Kucharzówki oraz jej dopływów. Aktualnie
rozmiary tych zakłóceń nie są duże. Biorąc jednak pod uwagę prognozowane osiadania terenu
wskutek przyszłej eksploatacji górniczej zakłócenia te będą o wiele znaczniejsze. Dotyczą one głównie
górnego odcinka Marklówki oraz potoku Kucharzówka. W obrębie dolin tych cieków wskutek obniżeń
terenu spływ wody zostanie utrudniony o ile nie będą prowadzone prace hydrotechniczne
i nastąpi rozlanie wód tych potoków (zalewiska). Wg danych Rybnickiej Spółki Węglowej S.A.
pochodzących z grudnia 1996r. na terenie gminy Marklowice występuje 9 zalewisk bezodpływowych.
Łączna ich powierzchnia wynosi 5,62ha. Ponieważ powstawanie zalewisk bezodpływowych na terenie
gminy wywołane jest prowadzoną eksploatacją górniczą, oraz cały czas prowadzone są prace mające
na celu likwidację zalewisk przytoczone wyżej dane liczbowe mają charakter zmienny. Wszystkie
istniejące zalewiska powstały w północnych rejonach gminy w obszarach niezurbanizowanych. Pięć
zalewisk (oznaczonych przez górnictwo nazwami Zł, Z2, Z3, Z4 i Z5) powstało w rejonie jarów cieku
K l stanowiącego pomocny dopływ potoku Kucharzówka. Trzy zalewiska (Z6, Z7, Z8) położone są
w obrębie zlewni cieku DM. l stanowiącego prawobrzeżny dopływ rzeki Marklówki. Zalewisko
Z9 znajduje się na drodze dojazdowej do pól RSP Świerklany. Pomimo częściowego odwodnienia
zalewiska dojazd do pól odbywa się drogą zastępczą. Odwodnienie zalewiska wykonywane jest przez
przekopanie rowu w kierunku cieku K2 (dopływu potoku Kucharzówka).
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Tabela 2-3. Zestawienie istniejących zalewisk podano w poniższej tabeli (stan na grudzień 1996r.).
Nazwa zalewiska

Powierzchnia zalewiska (ha)

Z3
Z4
Z5

l i k
0,80
0,30
0,08
0,25
0,30

Z6

2,20

Z7

0,28

Z1

Z8

0,45

Z9
łącznie 9 zalewisk

0,96
5,62

Źródło: Studium uwarunkowań...

Przewidywane zmiany ukształtowania terenu mogą zaburzyć grawitacyjny spływ wód
powierzchniowych. Rybnicka Spółka Węglowa S.A. przewiduje, że istnieje niebezpieczeństwo
powstania zalewisk zarówno na istniejących ciekach i potokach jak i w tworzących się nieckach
bezodpływowych. Skalę problemu ilustruje poniższa tabela:

Tabela 2-4. Prognoza powstawania zalewisk do roku 2019.
Prognoza

Stan istniejący
Wyszczególnienie

1998-2000

2001-2003

2004 -2019

ilość zalewisk

14

2

5

łączna powierzchnia (ha)

21,75

10,20

22,50

wielkość największego zalewiska (ha)

5,00

6,20

12,50

Jak widać z powyższego zestawienia problem zalewisk będzie występował w całym okresie
eksploatacji, a podejmowane przez górnictwo prace hydrotechniczne ze względu na stałe zmiany
ukształtowania terenów mogą jedynie osłabiać skalę zjawiska. Dopiero po uspokojeniu górotworu
możliwa będzie skuteczna regulacja przepływu wód powierzchniowych. Najbardziej uciążliwym dla
gminy będzie problem niedopuszczenia do rozlania wód cieku K2 (dopływu potoku Kucharzówka)
płynącego wzdłuż ulicy Wyzwolenia (po jej południowej stronie) we wschodniej części gminy.
Stan czystości rzek9
Stan czystości środowiska jest przedmiotem stałych badań wchodzących w skład systemu
Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowanego obecnie przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ).

9

Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
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Rejon
Gminy
Marklowice

Rysunek 2-8. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych jakości wód powierzchniowych w 2002
roku.
Rzeka Olza wraz z dopływami badana była na odcinku o długości 123,6 km. Analizując stan czystości
Olzy wg klasyfikacji ogólnej można stwierdzić, że rzeka prowadziła wody pozaklasowe. Wyjątek
stanowił krótki odcinek poniżej jazu w Cieszynie (1,9 km długości), gdzie stwierdzono III klasę
czystości. Zadecydowała o tym głównie zawiesina i miano Coli, natomiast w ujściu do Odry związki
biogenne, organiczne i mineralne. Pod względem sanitarnym rzeka Olza od granicy do punktu
zlokalizowanego poniżej Cieszyna odpowiadała III klasie czystości, dalej zanieczyszczenie wzrosło do
ponadnormatywnego i taki stan utrzymywał się aż do ujścia do rzeki Odry. W zakresie wskaźników
fizykochemicznych rzeka prowadziła wody III klasy czystości i pozaklasowe, a tylko na krótkim odcinku
poniżej jazu w Cieszynie wody II klasy czystości (wykres poniżej).
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Rysunek 2-9. Klasyfikacja Olzy wraz z dopływami w latach 2001-2002; 1 - fizykochemiczna,
2 - bakteriologiczna, 3 – ogólna.
Badane dopływy: Bobrówka, Piotrówka z Pielgrzymówką oraz Szotówka z Leśnicą i Ruptawką według
klasyfikacji ogólnej prowadziły wody nie odpowiadające normom. Podobnie przedstawiała się
klasyfikacja w zakresie wskaźników fizykochemicznych. O tak złym stanie cieków w zlewni Olzy
zadecydowały głównie: zawiesina ogólna, związki organiczne, związki biogenne, a w Szotkówce,
Ruptawce i Leśnicy dodatkowo związki mineralne. Pod względem sanitarnym Pielgrzymówka
prowadziła wody II klasy czystości, a Piotrówka w górnym biegu III klasy, pozostałe potoki prowadziły
wody ponadnormatywnie zanieczyszczone. Porównując rok 2001 z 2002 można stwierdzić, że jakość
wód w zlewni Olzy przedstawiała się podobnie, jeśli chodzi o klasyfikację ogólną. Nieznacznie
poprawił się stan sanitarny Olzy, Piotrówki i Pielgrzymówki.

Rysunek 2-10. Klasyfikacja jakości wód w 2002 roku na podstawie parametrów BZT 5, CHZTCr,
CHZTMn (środkowa i południowa część województwa śląskiego).
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Rysunek 2-11. Klasyfikacja jakości wód w 2002 roku na podstawie kryterium fizykochemicznego
i bakteriologicznego (wg metody statystycznej Nesmeraka w=90).

Rysunek 2-12. Klasyfikacja jakości wód w 2002 roku na podstawie związków biogennych bez azotu
azotynowego (wg metody statystycznej Nesmeraka w=90).
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Rysunek 2-13.Klasyfikacja jakości wód w 2002 roku na podstawie związków mineralnych (wg metody
statystycznej Nesmeraka w=90).
Wody podziemne
Na obszarze województwa śląskiego użytkowe wody podziemne występują w utworach czwartorzędu,
trzeciorzędu, kredy, jury, triasu, karbonu i dewonu. W obrębie poszczególnych pięter wydzielone
zostały użytkowe poziomy wodonośne (UPWP), a w nich główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP).
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Rysunek 2-14. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP), lokalizacja punktów monitoringowych
oraz klasy jakości wód – środkowy i południowy fragment województwa śląskiego.
Z powyższej mapy wynika, że na obszarze Gminy Marklowice nie występują główne zbiorniki wód
podziemnych.
Na obszarze gminy występują 3 piętra wodonośne - czwartorzędowe, trzeciorzędowe i karbońskie.
W trzeciorzędzie głównie wśród iłów sarmatu występują przewarstwienia piaszczyste, które
są zawodnione. W obszarze bliżej powierzchni, lokalnie mogłyby być wykorzystywane dla
indywidualnego zaopatrzenia ludność w wodę - wydajność jest od kilku do kilkudziesięciu l/min; głębiej
są bardziej zasolone i nie nadają się do wykorzystania. Podobnie z uwagi na duże zasolenie dotyczy
to również ewentualnych wód pochodzących z karbonu, dlatego ich znaczenie użytkowe jest małe.
Użytkowy charakter mają przede wszystkim wody czwartorzędowe związane z utworami piaszczystożwirowymi. Zwierciadło wody w studniach kopanych mające wody czwartorzędowe kształtuje się od
kilkudziesięciu cm w dolinach cieków do kilkunastu m na wzniesieniach.
Wg materiałów pochodzących z Państwowego Instytutu Geologicznego w Sosnowcu z 1996r.
w obszarze gminy występuje w części północno-zachodniej i południowo-zachodniej czwartorzędowy
użytkowy poziom wodonośny, którego potencjalną wydajność z pojedynczej studni określono na
5m3/h.
W latach 80-tych wykonane zostało jedno z większych ujęć na terenie Marklowic (rejon
ul. Bławatkowej) z myślą o zaopatrzeniu m. Wodzisławia Śl. w wodę.
Ujęcie składa się z 7 otworów studziennych o głębokości 30-45 m. Wydajność studzien zawierała się
w granicach 20-36 m3/h. Zasoby eksploatacyjne wynoszą Q=107 m3/h przy S = 1,2 - 4,0m.
Wg danych pochodzących od właściciela tj. KWK "Marcel" ujęcie to jest nieczynne z powodu
dewastacji studni przez eksploatację górniczą. W tym samym obszarze wodonośnym bardziej
w kierunku pómocno-zachodnim w rejonie ul. Wantuły, po stronie miasta Radlina funkcjonuje ujęcie
wody tzw. "Pompki Popielowskie". Pierwsze wzmianki o tym ujęciu pochodzą jeszcze z okresu
przedwojennego. Od tego czasu z różnym natężeniem wykorzystywano wody tego ujęcia.
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Również jako potwierdzenie zasobności w wodę oraz możliwości eksploatacyjnych użytkowego
zbiornika wód podziemnych są naturalne wypływy w postaci źródeł na terenie Wodzisławia Śląskiego
w rejonie ul. Łużyckiej, gdzie ludność zaopatruje się w wodę do picia. Zatem generalnie można
stwierdzić,
że jakość wód czwartorzędowych tego obszaru jest dobra, natomiast może się zdarzyć w przypadku
większego zażelazienia konieczność jej uzdatniania.
Wody zasilające poziom czwartorzędowy pochodzą głównie z opadów. Woda infiltruje bądź poprzez
słabo przepuszczalne lessy i gliny lessopodobne lub przez tzw. "okna hydrogeologiczne" .(fragmenty
obszarów, gdzie na powierzchni znajdują się wychodne utworów przepuszczalnych).
Stąd wody te narażone są na zanieczyszczenia pochodzące z powierzchni terenu.
Ochrona ich przed zanieczyszczeniem wymaga więc prowadzenia odpowiedniej polityki przestrzennej
w tym obszarze oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń przed źródłami ewentualnych
zanieczyszczeń.
Wydaje się również słusznym postawienie ogólnej tezy, że wody tego poziomu z uwagi na znaczną
uciążliwość trzeciorzędu pełniącego rolę izolującą od karbonu będą skutecznie chronione przed
eksploatacją górniczą tam, gdzie ma ona miejsce. Natomiast problemem w przypadku budowy ujęć
będzie utrzymanie urządzeń eksploatacyjnych wody (studnie, zarurowania itp.), które mogą być
niszczone na skutek eksploatacji górniczej jak to miało miejsce w rejonie ul. Bławatkowej.
Podsumowując można stwierdzić, że:
istniejące rozpoznanie hydrogeologiczne obszaru gminy i terenów przyległych potwierdza,
że Marklowice dysponują znacznym zasobem wód podziemnych, które stanowią potencjalne
źródło zaopatrzenia ludności gminy w wodę,
dla ewentualnego przyszłego wykorzystania konieczna jest ochrona tych zasobów głównie
przed zanieczyszczeniem, którego ewentualne źródła mogą się znaleźć na powierzchni
obszaru wodonośnego poprzez prowadzenie właściwej polityki w zakresie jego
zagospodarowania.
Źródła zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych
Na terenie Gminy głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych są ścieki bytowogospodarcze z terenu, na którym brak jest kanalizacji sanitarnej. Ścieki socjalno-bytowe wprowadzają
do wód powierzchniowych i podziemnych głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, azot
amonowy i fosforany.
Ponadto ścieki deszczowe z dróg, placów i stacji paliw zanieczyszczają wody powierzchniowe głównie
substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg.
Dodatkowym zagrożeniem dla czystości wód powierzchniowych i podziemnych są zanieczyszczenia
spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

2.1.1.2 Kanalizacja sanitarna i oczyszczalnie ścieków
Obecnie na terenie Gminy eksploatowanych jest ok. 8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Pozostałe ścieki
gromadzone są w przydomowych osadnikach. Jest to grawitacyjno-ciśnieniowy układ.
Gmina Marklowice jest w posiadaniu dokumentacji technicznej, projektów budowlano-wykonawczych
zgodnie z którymi zostały wykonane następujące inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej:
„Kanalizacja sanitarna w Marklowicach dla zlewni pompowni ścieków przy ul. Wantuły”
Zadanie to obejmuje kanały grawitacyjne ø0,20m. Wykonana kanalizacja odprowadza ścieki
z obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ograniczonej od strony wschodniej przysiółkiem
Chałupki oraz ulicą Wiosny Ludów, od strony zachodniej granicą gminy, od strony północnej ulicą
Wantuły, od strony południowej teren skanalizowanego obszaru sięga zabudowy w rejonie ul. Orlej
(zasięg grawitacyjnego spływu ścieków do w/w pompowni).
W II etapie realizacji do kanalizacji tej włączono ścieki z części obszaru znajdującego się po
wschodniej stronie ul. Wiosny Ludów poprzez lokalną pompownię ścieków.
Wykonane kanały doprowadzają ścieki (za pośrednictwem pompowni przy ul. Wantuły) do istniejącego
kolektora ułożonego od szybu Marklowice, którym dopływają do istniejącej oczyszczalni ścieków
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„Karkoszka" w Wodzisławiu Śląskim. Do kanału dopływają, ścieki z zabudowy znajdującej się po
zachodniej i wschodniej stronie ul. Wiosny Ludów.
Ochrona Środowiska wymagała budowy kanalizacji sanitarnej, szczególnie iż zlewnia tego terenu
odprowadza wody i w wypadku braku kanalizacji ścieki poprzez rzekę Marklówkę do Leśnicy, Olzy
i Odry. Zaprojektowany i wykonany układ kanalizacji sanitarnej włączony został przez Międzygminny
Związek Wodociągów i Kanalizacji do projektu sprowadzenia ścieków na istniejącą grupową
oczyszczalnię ścieków Karkoszka w Wodzisławiu Śląskim, co po realizacji kolektorów pozwoliło na
natychmiastowe oczyszczenie i odbiór ścieków. Kanalizacja sanitarna w obszarze zabudowy
mieszkaniowej po zachodniej stronie ulicy Wiosny Ludów obejmuje kolektor główny z rurociągiem
tłocznym i pompownią, (Projekt z kwietnia 2000r pt. "Budowa kolektorów sanitarnych i pompowni
ścieków po zachodniej stronie ul. Wiosny Ludów w Marklowicach"), oraz sieć rozdzielczą.
Trasy kanałów sanitarnych przebiegają głównie wzdłuż lokalnych dolin i jarów (nieużytki rolne), oraz
przez pola uprawne. Jednak z uwagi na charakter kanalizacji - grawitacyjny - i uwzględniając plan
zagospodarowania terenu z możliwością podłączenia przyszłej i istniejącej zabudowy, niektóre odcinki
kanałów przebiegają przez prywatne przydomowe posesje o zróżnicowanym zagospodarowaniu, oraz
biegną wzdłuż dróg gruntowo-żwirowych i asfaltowych.
Łączna długość kanałów biegnących w drogach asfaltowych wynosi ok. 652,0 m, a łączna długość
kanałów biegnąca w drogach żwirowo-gruntowych wynosi ok. 213,0m.
Aby zabezpieczyć możliwość odprowadzenia ścieków z przysiółka Chałupki (po wschodniej stronie
ul. Wiosny Ludów) poprowadzono kanał z w/w przysiółka przewiertem pod ul. Wiosny Ludów
i połączono go z projektowaną kanalizacją.
Łączna długość tras kanałów sanitarnych (grawitacyjnych) wynosi 3602,O m.
„Budowa kolektorów sanitarnych i pompowni ścieków po zachodniej stronie ul. Wiosny
Ludów w Marklowicach”
Inwestycja w swym zasadniczym celu dotyczy regulacji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy
Marklowice. Przeznaczenie pod zabudowę terenu po zachodniej stronie ul. Wiosny Ludów ma służyć
zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności Gminy Marklowice. Kanalizacja sanitarna w obszarze
zabudowy mieszkaniowej po zachodniej stronie ulicy Wiosny Ludów obejmować będzie kolektory
główne, sieć rozdzielczą, oraz pompownie ścieków. Program docelowy zakłada odprowadzenie
ścieków z ilości 500 - 550 budynków w zabudowie wolnostojącej i szeregowej, oraz około 100
mieszkań w małych domach mieszkalnych. Wraz z programem mieszkaniowym realizowane będą.
również obiekty użyteczności publicznej związane z obsługa, około 3000 mieszkańców, którzy
docelowo zamieszkają, na obszarze objętym projektem.
Niniejsze rozwiązanie projektowe obejmuje: pompownię ścieków, rurociąg tłoczny i odcinek kanału
grawitacyjnego.
W lutym 1997 zaprojektowany został na zlecenie RSW S.A. KW „MARCEL" -„Kolektor sanitarny do os.
Wiosny Ludów w Marklowicach." Kolektor zaprojektowany został z rur o średnicy zewnętrznej
ø315mm. Projektowany obecnie kanał sanitarny stanowi przedłużenie zaprojektowanego wcześniej
kolektora. Kanał od punktu początkowego stanowiącego połączenie z tym kolektorem przebiegał
będzie wzdłuż krawędzi jaru terenowego tak aby można było włączyć do niego niekorzystnie (pod
względem kanalizacyjnym) położone istniejące budynki. Po dojściu do ul. Orlej trasa kanału
poprowadzona została w tej ulicy do miejsca gdzie kończy się zasięg grawitacyjnego spływu ścieków.
Rozwiązanie projektowe obejmuje kolektor główny, bez kanałów bocznych. Przyłączenie kanałów
bocznych wykonane zostanie do zaprojektowanych w niniejszym projekcie studzienek. Projektowany
kanał posiadał będzie średnicę:
ø250mm - odcinek od komory wlewnej do studzienki Nr S57 L=478,0m
ø315mm - odcinek od studzienki Nr S57 do studzienki Nr S38 L=542,0m.
„Projekt techniczny sieci rozdzielczej i przyłączy do kanalizacji sanitarnej realizowanej
w ramach projektu PHARE 9903 dla terenu Orla – Wantuły”
Projekt niniejszy obejmuje :
budowę przykanalików sanitarnych , domowych z poszczególnych posesji.
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budowę kanału sanitarnego w ul. Orlej w ramach projektu jej modernizacji.
Rozwiązanie obejmuje:
kanały główne ø200mm w ul. Orlej wzdłuż dróg dojazdowych do grup budynków - z
możliwością dalszej rozbudowy,
przykanaliki zbiorcze ø160mm do kilku budynków jednorodzinnych,
przykanaliki domowe (indywidualne) ø160mm - do pojedynczej posesji.
Obecnie dwa zakłady przemysłowe prowadzą wyodrębnioną gospodarkę wodno-ściekową:
Szyb Marklowice posiada osadnik Imhoffa dla podczyszczenia ścieków socjalno-bytowych oraz
zrzuca wody słone kolektorem ø300 do systemu „Olza” (tranzyt przez Wodzisław),
Szyb VI KWK „Jankowice” posiada własne urządzenia oczyszczające na terenie gminy
Świerklany.
Bilans ścieków bytowo-gospodarczych
Teren Gminy Marklowice, objęty Programem kanalizacji sanitarnej, jest typowo wiejski. Brak jest
większych zakładów przemysłowych mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Ścieki
powstające na terenie Gminy mają charakter ścieków bytowo-gospodarczych, produkowanych
na terenach wiejskich.
Przyjmując średni wskaźnik średniego zużycia wody w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca
na poziomie 100 l/M/d wyznaczono teoretyczną ilość ścieków bytowo gospodarczych:
Tabela 2-5. Bilans ścieków bytowo gospodarczych.
Lp.

Gmina

Ludność
(stan na 2003 r.)

Teoretyczna ilość ścieków
[m3/d]10

1

2

3

4

1

Marklowice

5141

514,1

Z obliczeń wskaźnikowych wynika, że na terenie Gminy Marklowice może powstawać około 514 m3/d
ścieków.

2.1.1.3

Zaopatrzenie w wodę

Stopień zwodociągowania Gminy wynosi ok. 99%. Długość sieci wodociągowej wynosi:
obsługiwana przez „Wodociągi-ESOX” – 15,8 km,
obsługiwana przez PWiK sp. z o.o. – 29,7 km.
Łącznie na terenie Gminy eksploatowane jest 45,5 km sieci wodociągowej.
Źródłem poboru wody dla potrzeb zaopatrzenia mieszkańców Gminy są głównie ujęcia wód
podziemnych. Podmiotami zaopatrującymi Gminę w wodę do picia są:
„Wodociągi ESOX” Sp. z o.o., ul. Odległa 140, 44-310 Radlin,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław
Śląski.

10

Teoretyczna ilość ścieków bytowo – gospodarczych przy założeniu jednostkowego wskaźnika ilości ścieków q=0,1
m3/mieszkańca x dobę
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Rysunek 2-15. Schemat sieci wodociągowej w Marklowicach obsługiwanej przez przedsiębiorstwo
Wodociągi – Esox Sp. z o.o.
Do sieci wodociągowej przyłączone są 1274 gospodarstwa domowe (ok. 330 sztuk w części
zaopatrywanej przez Wodociągi-ESOX, ok. 944 sztuki w części zaopatrywanej przez PWiK).
Łączna długość przyłączy wodociągowych wynosi ok. 34 km.
Liczba podmiotów usługowo-produkcyjnych przyłączonych do sieci wodociągowej:
Stan za 2003 rok – 27 podmiotów.

Tabela 2-6.Struktura zużycia wody w Gminie Marklowice, stan za 2003 rok.
Wodociągi-ESOX

PWiK Wodzisław Śląski

m3/rok

m3/rok

Zakup wody

-

-

-

Ujęcie wody własnej

68 000

brak danych

-

Zużycie wody

68 000

316 201

384 201

Straty wody w sieci

brak danych

brak danych

brak danych

Wyszczególnienie

Łącznie

Ujęcia wód podziemnych
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Zaopatrzenie w wodę w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy oraz na potrzeby KWK
„Marcel” i EC „Marcel” Sp. z o.o. realizowane jest z ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego przy
ul. Wantuły w Radlinie, z tzw. „studni popielowskich”.
Decyzją Starosty Wodzisławskiego z dnia 16 lipca 2002 roku Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
„ESOX” Sp. z o.o. uzyskało pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej
z czwartorzędowego ujęcia „studni popielowskich” w ilości maksymalnej równiej 2040 m 3/dobę i 85
m3/h. Pobór wody podziemnej dla każdej studni wchodzącej w skład ujęcia nie przekroczy poniższych
ilości:
dla studni nr 1 – Qe = 28,2 m3/h przy depresji s = 4,13 m,
dla studni nr 2 – Qe = 2,3 m3/h przy depresji s = 2,09 m,
dla studni nr 3 – Qe = 28,0 m3/h przy depresji s = 5,4 m,
dla studni nr 4 – Qe = 26,5 m3/h przy depresji s = 4,07 m,
Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do dnia 31 lipca 2012 roku.

Rysunek 2-16. Lokalizacja studni wchodzących w skład ujęcia wody pitnej „studni popielowskich”.
Woda wodociągowa jest regularnie badana przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Wodzisławiu Śląskim, oddział laboratoryjny, sekcja badań Higieny Komunalnej i Środowiska.

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

34

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice

Tabela 2-7. Wyniki badań wody uzdatnionej.
L
p

Rodzaj oznaczenia Metoda badania
Mętność
PN-79/C-04583.03
Barwa
PN-74/C-04558
Zapach
PN-72/C-04557
Odczyn
PN-90/C-04540.01
Przewodność właściwa
PN-EN27888: 1999
Amoniak
PN-C-04576-4
Azotyny
PN-73/C04576-06
Azotany
PN-82/C-04576.08

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Twardość ogólna PN-ISO 6059; 1999
Chlorki
PN-ISO 9297: 1994
Żelazo
PN-73/C-04586.03

10
11

Jednostka

Wynik

Dopuszczalne zakresy, wartości"

mg/l

<01

1

mgPt/l

1

15

-

akcept.

akceptowalny

pH

6,01

6,5 – 9,5

µS/cm

779

2500

mg NH44+/l

<0,1

0,5

mg N02/l

0,007

0,5

mg NO3-/l

28,6

50

mg CaCO3/l

288

60*-500

mg Cl/l

71

250

mg Fe/l

0,09

0,2

12

Mangan PN-92/C-04590.03

mg Mn/l

<0,03

0,05

13

Glin
PN-92/C-04605/02

mgAl/l

-

0,2

14

Miedź
pN-A-04012: 1980

mg Cu/l

-

2,0

15

Fluorki
PN-75/C-04588.01

mg F/l

0,1

1,5

16

Wapń PN-ISO 6058 : 1999

mg Ca/l

87

-

Magnez
PN-ISO 6059: 1999
Siarczany
PN-79/C-04566.10
ChZT (met. z K04>
PN-85/C-045 78/02

mg Mg/l

17

30*-125

mg S04/l

-

250

mgO2/l

-

5 000

Chlor wolny PN-ISO 7393-2

mg Cl2-/l

0,025

0,1-0,3

17
18
19
20

* Wartość zalecana ze względów zdrowotnych

Woda w badanym zakresie spełnia wymagania sanitarne stawiane wodzie do picia pod względem
fizykochemicznym (za wyjątkiem nieco zaniżonego odczynu) jak i bakteriologicznym.

2.1.1.4

Sieć kanalizacji deszczowej

Brak danych.
Ochrona przed powodzią11
Zasoby wodne są tym komponentem, który wymaga największej liczby przedsięwzięć zarówno do
poprawy i ochrony jakości zasobów wodnych, ochrony zasobów ilościowych, a także zabezpieczenia
środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi. Przedsięwzięcia priorytetowe w skali
powiatu wynikają z konieczności spełnienia przyjętych przez Polskę zobowiązań w zakresie wdrażania
wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.
Z oceny możliwości zalania poszczególnych obszarów zlewni wynika, że doliny rzeczne na obszarze
Gminy Marklowice mogą być zagrożone falą wezbraniową, związaną przede wszystkim z naturalnymi

11

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego...
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warunkami obiegu wody. Jednak można wyróżnić obszary, na których to zagrożenie może być
zagrożone na skutek działalności człowieka.

2.1.2

Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie
gospodarki wodno-ściekowej uwzględniające dostosowanie
do wymogów Unii Europejskiej

2.1.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
zawarte są w następujących dyrektywach:
1. Dyrektywa Rady 2000/60/EC - Ramowa Dyrektywa Wodna.
2. Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych
przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą
Rady 79/869/EWG i 91/692/EWG).
3. Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach.
4. Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre
substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (zmieniona
dyrektywą Rady 91/692/EWG).
5. Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony lub poprawy dla
zachowania życia ryb (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG).
6. Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód
powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona
dyrektywą Rady 91/692/EWG).
7. Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków
i mięczaków (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG).

8. Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne
91/692/EWG).

(zmieniona dyrektywą Rady

9. Dyrektywa Rady 82/176/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych
(zmieniona dyrektywą Rady 91/692 EWG).
10. Dyrektywa Rady 83/513/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG).
11. Dyrektywa Rady 84/156/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków
metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG).
12. Dyrektywa Rady 84/491/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu (zmieniona dyrektywą Rady
91/692/EWG).
13. Dyrektywa Rady 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków i wskaźników
jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych
wykazem I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (zmieniona dyrektywą Rady 88/347/EWG,
90/415/EWG i 91/692/EWG).
14. Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.
15. Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony
spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych.

wód

przed

zanieczyszczeniami

16. Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych
programów przewidzianych w Art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG.
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17. Dyrektywa Rady 96/61/WE
zanieczyszczenia (IPPC).

w

sprawie

zintegrowanego

zapobiegania

i

kontroli

18. Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
19. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy dla polityki
i działań Wspólnoty w dziedzinie gospodarki wodnej (zmieniona decyzją Parlamentu
Europejskiego i Rady 2455/2001/WE).
Pozostałe obszary związane z gospodarką wodno-ściekową nie ujęte w powyższych dyrektywach,
państwa członkowskie normują na poziomie krajowym.

2.1.2.2 Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki wodnościekowej
W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej regulują
ustawy wraz z rozporządzeniami.
Poniżej podane zostały ustawy wraz z ważniejszymi rozporządzeniami dotyczącymi tego zagadnienia:
-

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich
przedstawiania. (Dz. U. Nr 100, poz. 920),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych
albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055),

-

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),

-

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych
stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi
(Dz. U. Nr 146, poz. 1640),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz.
308),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w
zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania
ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 113, poz. 1075),
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-

Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 115 poz. 1229)

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44),

-

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych
obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału
obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk
referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych zawartych
w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196 poz. 1658),

-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
(Dz. U. Nr 241, poz. 2093),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz.
309),

-

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód
powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz. U. Nr 16, poz. 149),

-

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia
7 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747; zm.: nr 115, poz. 1229),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf,
wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji
obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do
urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108),

-

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718),

-

Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

-

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 628),

-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.
1858),
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-

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549),

-

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.
(Dz.U.Nr 132, poz. 622),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. (Dz. U. Nr 188, poz. 1576),

-

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 414),

-

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690),

-

Ustawa o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 991),

-

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania (Dz. U. Nr 60 poz. 616).

2.1.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wraz ze stanem docelowym
Gospodarka wodna
Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej jest niezadowalający. Część wodociągu wykonana jest
z rur stalowych, które ze względu na wysoką awaryjność kwalifikują się do wymiany. Przyłącza
wodociągowe wykonane są zarówno z rur PE jak i stalowych.
Sieć obsługiwana przez „Wodociągi-ESOX”:
Wykonana w technologii rur PE – sieć dzierżawiona z PWiK Wodzisław – 4,3 km,
Wykonana w technologii rur PE – sieć własna – 11,0 km,
Wykonana w technologii rur stalowych spawanych – sieć własna – 0,5 km,
Przyłącza wodociągowe:

PEHD - dzierżawa – 1,4 km,
PEHD – sieć własna – 3,0 km,
Stal – 0,1 km.

Sieć wodociągowa obsługiwana przez „Wodociągi-ESOX” jest w dobrym stanie technicznym, tylko
odcinki z rur stalowych o długości 0,5 km oraz 0,1 km przyłączy wodociągowych wymagają wymiany.
Sieć obsługiwana przez PWiK sp. z o.o.:
Wykonana w technologii rur PE – 16,0 km,
Wykonana w technologii rur PVC – 0,4 km,
Wykonana w technologii rur stalowych spawanych – 13,3 km.
Przyłącza wodociągowe:

PE
Stal

Sieć wodociągowa obsługiwana przez PWiK sp. z o.o. kwalifikuje się w 86% do wymiany: sieć
wodociągowa z rur stalowych o długości ok. 13,3 km oraz PVC o długości 0,4 km.
Modernizacja istniejącej sieci wodociągowej (wymiana odcinków stalowych o największej awaryjności)
przyczyni się do obniżenia strat wody, które z powodu nieszczelności i awarii mogą dochodzić do
kilkunastu procent.
Tabela 2-8. Potrzeby inwestycyjne dla sieci wodociągowej.
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L.P.

Zadania do wykonania

1

Wymiana odcinków rurociągów o największej awaryjności

2

Połączenie Pompowni Wody Pitnej nr 2 przy ul.l Wantuły z Szybem
Marklowice KWK Marcel wzdłuż ul. Wiosny Ludów („WodociągiESOX”)

materiał

Zakres rzeczowy do
wykonania [km]

Stal, PVC

ok. 15 km

-

-

Gospodarka ściekowa
Tabela 2-9. Zadania inwestycyjne dla kanalizacji sanitarnej.
Lp.

Nazwa zadania

1

„ Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej
części gminy Marklowice - rejon ul. Porzeczkowej i ul. Goplany w Marklowicach. Wniosek złożony do : „Programu
łagodzenia w regionie Śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego".

2

Budowa kanalizacji sanitarnej:- Etap 1 część I- ul. Bukowa, - Etap I część II- ul. Jarzębinowa w Marklowicach
wniosek złożony do programu SAPARD

3

„Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej części
gminy Marklowice - ul. Astrów i Osiedle Kolorowe.

4

„Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej części
gminy Marklowice - ul Zana w Marklowicach.

5

„Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej części
gminy Marklowice- rejon ul. Porzeczkowej i ul. Wyzwolenia do ul. Wiosny Ludów w Marklowicach.

6

„Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej części
gminy Maridowice- rejon ul. Wiosny Ludów od ul. Orlej do ul. Widokowej z ul. Sportową w Maridowicach.

7

„Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej
części gminy Marklowice- ul. Bławatkowa w Marklowicach.

8

„ Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodniej
części gminy Marklowice- ul. Kormoranów w Marklowicach.

9

„Budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami do kanalizacji sanitarnej dla terenu centralnej i zachodnie]
części gminy Marklowice- ul. Leśna i Wiosny Ludów w Marklowicach.

W niniejszym opracowaniu zakłada się, iż docelowo 90% - 95% mieszkańców będzie korzystać z sieci
kanalizacyjnej na terenie Gminy. Część ścieków z terenów zabudowy rozproszonej może być
dostarczana wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków lub być unieszkodliwiana w miejscu
powstawania.
Wobec powyższego w planach perspektywicznych powinny zostać przeanalizowane warianty
porządkowania gospodarki ściekowej z uwzględnieniem funkcjonowania małych przydomowych
oczyszczalni ścieków o przepustowościach w zakresie od 0,5 – 2 m3/d na terenach zabudowy
rozproszonej, do której ze względów ekonomicznych nieopłacalne jest prowadzenie kanalizacji
zbiorczej.

2.1.2.4 Sieć kanalizacji deszczowej
Ze względu na przeważającą ilość terenów zielonych oraz mały stopień zurbanizowania nie występuje
potrzeba rozwoju zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej.
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Brak danych na temat planowanych inwestycji w zakresie kanalizacji deszczowej.

2.1.3

Cele i kierunki działań

-

Cel przyjęty w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”: „utworzenie
systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

-

Cel długoterminowy do 2015r przyjęty w „Programie ochrony środowiska województwa
śląskiego: „Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości
wód podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania”

2.1.4

Priorytety ekologiczne

Polskie prawo w dalszym ciągu jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej,
w związku z tym należy oczekiwać wejścia w życie kolejnych nowych rozporządzeń związanych
z gospodarką wodno-ściekową.
Głównym celem strategicznym programu jest „zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Gminy,
wytyczne strategii zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie takiego modelu tego rozwoju,
który zapewni skuteczną regulację i reglamentację korzystania ze środowiska tak, aby rodzaj
i skala tego korzystania realizowane przez wszystkich użytkowników nie stwarzały zagrożenia
dla jakości i trwałości zasobów przyrodniczych.”
Cel ten jest zgodny z:

-

Celem przyjętym w „Strategii rozwoju województwa śląskiego na lata 2000-2015”
tj. „utworzenie systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych.”

Kierunki działań w zakresie gospodarki ściekowej:
Intensyfikacja współpracy ponadlokalnej dot. rozwiązania problemu gospodarki ściekowej,
Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej zgodnie z koncepcją
gospodarki wodno-ściekowej,
Budowa oczyszczalni przydomowych,
Intensyfikacja kontroli szamb,
Ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa,
Budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających dróg.
Kierunki działań w zakresie gospodarki wodnej, optymalizacji zużycia wody do celów
bytowych i gospodarczych
Działania podejmowane w ramach kierunków wskazanych powyżej, zwłaszcza w części dotyczącej
ochrony jakości wód powierzchniowych, będą skutkowały poprawą jakości wody ujmowanej dla celów
pitnych.
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2.1.5
LD

Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej
Cele długoterminowe
2003-2015

LK

W1C1

W1

„Przywrócenie czystości
wód powierzchniowych,
ochrona zasobów wód
podziemnych
podstawowego źródła
wody do picia w Gminie
oraz racjonalizacja jej
użycia oraz poprawa jej
jakości

W1C2

W1C3

W2

Minimalizacja zagrożeń
spowodowanych
klęskami powodzi
i suszy

W2C1

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

W1C1Z1

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – budowa sieci rozdzielczej wraz
z przyłączami dla terenu centralnej i zachodniej części gminy Marklowice

Urząd Gminy
Marklowice

W

W1C1Z2

Rozpoznanie potrzeb w zakresie budowy kanalizacji deszczowej

Urząd Gminy
Marklowice

W

W1C2Z1

Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich – ewidencja
i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

Urząd Gminy
Marklowice

G

W1C2Z2

Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia
zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne

Urząd Gminy
Marklowice

G

W1C2Z3

Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy
rozproszonej

Właściciele posesji

G

W1C3Z1

Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność
do oszczędzania wody

Urząd Gminy
Marklowice

G

W1C3Z2

Połączenie Pompowni Wody Pitnej nr 2 przy ul.l Wantuły z Szybem
Marklowice KWK Marcel wzdłuż ul. Wiosny Ludów

„Wodociągi-ESOX”
sp. z o.o.

G

Cele krótkookresowe
2003-2008

Rozbudowa
i modernizacja sieci
kanalizacyjnej

Ograniczenie ilości
ścieków
nieoczyszczonych,
zmniejszenie
zanieczyszczenia wód
podziemnych
i powierzchniowych

Ograniczenie strat wody
związanych z przesyłem
oraz poprawa jakości
i zaopatrzenia ludności
w wodę

Opracowanie planów
ochrony przed powodzią
i suszą

W1C3Z3

W2C1Z1

Wymiana odcinków sieci wodociągowej o największej awaryjności
o łącznej długości ok. 15 km

Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego

„Wodociągi-ESOX” sp.
z o.o. z Radlina,
G
PWiK sp. z o.o. z
Wodzisławia Śląskiego
Urząd Gminy
Marklowice

L

KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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2.1.6

Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest
ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo Wodne.
Ustawa reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie
wodami.
Wody podlegają ochronie niezależnie od tego, czyją stanowią własność.
Ochrona wód polega w szczególności na:
-

unikaniu, eliminacji i ograniczaniu zanieczyszczenia wód, w szczególności
zanieczyszczeniami substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego,

-

zapobieganiu niekorzystnym zmianom naturalnych przepływów wody albo naturalnych
poziomów zwierciadła wody.

Ustawa nakazuje, aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 były
wyposażone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków.
Zapis powyższy jest implementacją dyrektywy Rady nr 91/271/EWG i w negocjacjach
stowarzyszeniowych dla aglomeracji powyżej 2 000 RLM Polska uzyskała 10 letni okres
przejściowy (do 31.12. 2015r.) na dostosowanie do tego wymogu, a dla aglomeracji powyżej
10 000 RLM – 6 letni okres przejściowy (do 31.12.2008r.)
W miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska
lub powodowałaby nadmierne koszty, należy stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania.
Produkcję rolną należy prowadzić w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód
związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy upowszechniać dobre praktyki
rolnicze, w szczególności na drodze organizowania szkoleń dla rolników.
Szczególnej ochronie podlegają zasoby wód podziemnych, ustawa nakazuje, aby wody podziemne
były wykorzystywane przede wszystkim do:
-

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe,

-

na potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych.

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji
rządowej i samorządowej.
Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

-

zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników
retencyjnych,
suchych
zbiorników
przeciwpowodziowych
oraz
polderów
przeciwpowodziowych,

-

racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych,
sterowanie przepływami wód,

-

funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi
w atmosferze oraz hydrosferze,

-

kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych,
budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.

Problematykę wodno-ściekową reguluje również ustawa Prawo ochrony środowiska oraz ustawa
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
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Matryca logiczna

2.1.7

Cele
rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki
osiągnięć

1

2

3

Cel nadrzędny

Przywrócenie czystości wód powierzchniowych,
ochrona zasobów wód podziemnych
podstawowego źródła wody do picia w Gminie oraz
racjonalizacja jej użycia

Poprawa stanu czystości oraz jakości wód
powierzchniowych i podziemnych,
Zapewnienie ludności oraz gospodarce
potrzebnych ilości wody o odpowiedniej jakości
spełniającej wymogi sanitarne

Źródła i sposoby weryfikacji

Założenia

4

5

Urząd Gminy w Marklowicach
Główny Urząd Statystyczny
Przepisy i normy Unii
Europejskiej
Raporty Unii Europejskiej
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

Poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom,
Cele szczegółowe
Programu

Poprawa jakości wód powierzchniowych przez:
oczyszczanie ścieków komunalnych
i przemysłowych, ograniczenie spływu azotanów
z terenów rolniczych oraz ograniczenie spływu
zanieczyszczonych wód deszczowych z dróg,
Ochrona czystości wód podziemnych

Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych
i przemysłowych wymagających oczyszczenia
w hm3, w tym oczyszczonych,
% ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie
ścieków,
Długość sieci kanalizacyjnej,
Długość sieci wodociągowej,
Redukcja zanieczyszczeń w ściekach:

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Katowicach
Starostwo Powiatowe
w Wodzisławiu Śląskim
Urząd Gminy w Marklowicach
Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
w Katowicach

Pozyskanie inwestorów.
Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych

Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Katowicach
Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej

Oczekiwane rezultaty

Zwiększenie atrakcyjności terenu Gminy
Marklowice,
Zwiększenie ruchu turystycznego,
Poprawa warunków życia mieszkańców

Poprawa kondycji środowiska naturalnego
a w szczególności wód powierzchniowych
i podziemnych na terenie Gminy

Pomiary poziomu
zanieczyszczeń wód
powierzchniowych
i podziemnych
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2.1.8

Harmonogram realizacji Programu

L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem
[PLN] tys.

UE
[PLN]

NFOS
[PLN]

WFOS
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
1

2

3

4

ZADANIA WŁASNE GMINY*
Rozpoznanie problemu starych
studni gospodarskich –
ewidencja i zabezpieczenie
przed zanieczyszczeniem
Propagowanie tzw. dobrych
praktyk rolniczych w celu
zmniejszenia zanieczyszczeń
obszarowych przez związki
biogenne
Edukacja oraz propagowanie
postaw i zachowań
motywujących ludność do
oszczędzania wody
Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej – budowa sieci
rozdzielczej wraz z przyłączami
dla terenu centralnej i
zachodniej części gminy
Marklowice

2004

2004

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa jakości wód
podziemnych

20

x

40

x

x

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Wyeliminowanie
skażenie wód
podziemnych i
powierzchniowych
ściekami sanitarnymi

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie zużycia
wody

10

2004

Urząd Gminy
Marklowice

Wyeliminowanie
skażenie wód
podziemnych i
powierzchniowych
ściekami sanitarnymi

17000

Wyeliminowanie
skażenia wód
podziemnych i
powierzchniowych

10

Ochrona przed
powodzią

10

2003

5

Rozpoznanie potrzeb w
zakresie budowy kanalizacji
deszczowej

2003

2004

Urząd Gminy
Marklowice

6

Rozpoznanie potrzeb w
zakresie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego

2004

2005

Urząd Gminy
Marklowice

SUMA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Urząd
Gminy

17 090
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L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

Termin
zakończenia
planowany
4

II

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

5

6

Planowane
koszty
ogółem
[PLN] tys.
7

UE
[PLN]

NFOS
[PLN]

WFOS
[PLN]

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY**

1

Budowa oczyszczalni
przydomowych na terenach
zabudowy rozproszonej

2004

2015

właściciele posesji

Wyeliminowanie skażenie
wód podziemnych
i powierzchniowych
ściekami sanitarnymi

2

Połączenie Pompowni Wody
Pitnej nr 2 przy ul.l Wantuły z
Szybem Marklowice KWK
Marcel wzdłuż ul. Wiosny
Ludów

2004

2005

„Wodociągi-ESOX”
Sp. z o.o.

Zapewnienie
niezawodności dostawy
wody

Wymiana odcinków sieci
wodociągowej o największej
awaryjności o łącznej długości
ok. 15 km

3

„Wodociągi-ESOX”
Sp. z o.o. z Radlina,
2004

2005

PWiK sp. z o.o. z
Wodzisławia
Śląskiego

Zapewnienie
niezawodności dostawy
wody do picia o
odpowiedniej jakości

SUMA

*

600

X

X

X

Urząd
Gminy

4500

5100

Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralnego
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2.1.9

Wnioski

1. Zdecydowana poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych może być uzyskana dzięki
budowie systemów kanalizacyjnych, szczególnie na terenach o dużej intensywności zabudowy.

2. Zakłada się, że rozbudowa i budowa sieci kanalizacji rozdzielczej obejmie docelowo 90% – 95 %
obszarów zabudowy.

3. W ramach rozwiązań systemowych, na obszarach zabudowy mieszkaniowej rozproszonej gdzie
nie przewiduje się rozbudowy sieciowego systemu odprowadzania ścieków, należy przewidzieć
budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków lub innego sprawnego systemu
unieszkodliwiania ścieków.

4. Przyjmuje się, że około 100 m3/d ścieków powstaje na terenach zabudowy rozproszonej, do której
ze względów ekonomicznych nieopłacalne jest prowadzenie sieci kanalizacji zbiorczej.
Z przybliżonych wyliczeń wynika, że na terenie Gminy powinno docelowo funkcjonować około 100
małych (przydomowych) oczyszczalni ścieków o przepustowościach w zakresie od 0,5 – 1,5 m3/d.

5. Pozyskanie odpowiednich środków finansowych może wymagać łączenia zadań poszczególnych
gmin w międzygminne przedsięwzięcia kierowane przez odpowiednie federacje (np. związki
gmin), które mogą być odpowiednim partnerem do rozmów z organizacjami decydującymi
o współfinansowaniu inwestycji.
6. Racjonalne nawożenie gruntów rolnych i właściwe stosowanie środków ochrony roślin winno
przyczynić się do zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł
powierzchniowych.

7. Szczegółowego rozpoznania i podjęcia działań wymaga problem dotyczący oczyszczania wód
deszczowych na terenie Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem tras komunikacyjnych.
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2.2

Gospodarka odpadami

2.2.1

Wprowadzenie

Przedmiotem analizy niniejszego opracowania są odpady oraz gospodarka tymi odpadami,
w rozumieniu Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi
zmianami), wydzielone i gromadzone na terenie Gminy Marklowice. W poniższym dziale ujęta została
problematyka gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami z sektora gospodarczego, przy
czym wydzielone zostały z nich jako odrębna grupa odpady inne niż niebezpieczne i niebezpieczne.
Tematyka podjęta w opracowaniu, ze względu na charakter Programu Ochrony Środowiska, dotyczy
odpadów i gospodarki odpadami w stopniu podstawowym, z głównym naciskiem na odpady
komunalne, mającym za zadanie wytyczenie głównych ram dla gospodarki odpadami. Dokładna
analiza stanu istniejącego zostanie przeprowadzona w odrębnym dokumencie – „Planie Gospodarki
Odpadami Gminy Marklowice”, uwzględniającym zapisy niniejszego opracowania oraz wytyczne
zawarte w programach wyższego szczebla.
Analizy przeprowadzone w ramach Programu Ochrony Środowiska dotyczące gospodarki odpadami
służyć powinny wypracowaniu takiego systemu, który ograniczałby do minimum negatywne
oddziaływanie odpadów na środowisko Gminy. Ponadto powinny służyć poprawie wyglądu i estetyki
w gminie.
Systemowe działania porządkujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie gminy
wprowadzono uchwałami nr XIII/76/99 i nr XXXIX/189/98 Rady Gminy Marklowice oraz Zarządzeniem
nr 0151/6/2004 Wójta Gminy Marklowice. W dokumentach tych sprecyzowano obowiązki
mieszkańców i innych podmiotów działających na terenie gminy w zakresie gospodarki odpadami,
a także zadania gminy dotyczące odbioru, usuwania i składowania odpadów komunalnych.
Podstawowym narzędziem prawnym regulującym postępowanie z odpadami jest Ustawa o odpadach
z dnia 27 kwietnia 2001 roku oraz Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku.
Ustawodawstwo polskie nakazuje takie postępowania z odpadami, które zapewni ochronę życia
i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
a w szczególności wprowadza zasadę zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości
odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.
Ustawa o odpadach określa obowiązki wytwórcy odpadów :

− zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczanie ilości odpadów i ich negatywne
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich
użytkowania,

− zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku, jeżeli nie udało się zapobiec
powstaniu odpadów,

− zapewnienie zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, których
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Zapobieganie powstawaniu odpadów powinno mieć miejsce zarówno na etapie wytwarzania produktu,
jak również podczas i po zakończeniu użytkowania tych produktów. W stosunku do powstałych
odpadów priorytetowy charakter ma odzysk. Unieszkodliwianie powinno mieć miejsce wówczas, gdy
poddawanie odpadów odzyskowi jest niemożliwe ze względów technologicznych lub nieuzasadnione
ekologicznie lub ekonomicznie. Składowane mogą być wyłącznie odpady, których odzysk lub inny
rodzaj unieszkodliwiania byłby niemożliwy. Do unieszkodliwiania można kierować wyłącznie odpady,
z których zostały wydzielone odpady nadające się do odzysku.
W prawodawstwie zostały sformułowane szczegółowe zasady postępowania z niektórymi rodzajami
odpadów (rozdział 5 ustawy o odpadach, ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
ustawa o opłacie produktowej, ustawa o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę
ozonową, ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest), tj. z:
−

PCB,

−

olejami odpadowymi,
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− odpadami z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,
−

bateriami i akumulatorami,

−

odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,

−

komunalnymi osadami ściekowymi,

−

odpadami opakowaniowymi,

−

urządzeniami zawierającymi substancje zubożające warstwę ozonową,

− azbestem,
−

lampami wyładowczymi,

−

oponami.

Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami zostały określone w dokumencie:
„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010"
(zatwierdzona uchwałą Sejmu Rzeczypostolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. – Monitor Polski Nr 33,
poz. 433).
„Celem nadrzędnym polityki w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu
odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie surowców i ponowne
wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów
niewykorzystanych. Warunkiem realizacji tego celu jest zmniejszenie materiało- i energochłonności
produkcji (stosowanie czystych technologii), wykorzystywanie alternatywnych odnawialnych źródeł
energii, stosowanie analizy pełnego ”cyklu życia„ produktu (produkcji, transportu, opakowania,
użytkowania, ewentualnego ponownego wykorzystania i unieszkodliwiania).
Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami określone w ww. dokumencie zostały
sprecyzowane w dokumencie: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (zatwierdzony Uchwałą Rady
Ministrów Nr 219 z dnia 29 października 2002 r.) oraz w „Planie gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego”, stanowiącego część Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska
(Uchwała Nr II/l 1/1/2003 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 25 sierpnia 2003 roku). Ponadto dla
powiatu wodzisławskiego został opracowany Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami oraz Powiatowy
Program Ochrony Środowiska, którego wytyczne również zostały uwzględnione w niniejszym
dokumencie.
W poszczególnych rozdziałach niniejszego opracowania przeprowadzono analizę stanu istniejącego
gospodarowania odpadami na terenie Gminy Marklowice oraz prognozę wytwarzania odpadów
i kierunki działań zmierzające do uporządkowania gospodarki odpadami na terenie Gminy,
z uwzględnieniem kierunków i celów określonych w dokumentach nadrzędnych wymienionych
powyżej (powiatowy, wojewódzki i krajowy plan gospodarki odpadami).
Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami określa ustawa o odpadach oraz ustawa z dnia
13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na podstawie tej ustawy do zadań
własnych gminy należy między innymi:
−

utrzymanie porządku i czystości;

−

zapewnienie czystości i porządku oraz stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania
a w szczególności:

− stworzenie warunków do wykorzystania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku
lub zapewnienie
organizacyjnych;

wykonania

tych

prac

przez

utworzenie

odpowiednich

jednostek

−

zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami,
składowisk odpadów komunalnych i obiektów wykorzystywania lub unieszkodliwiania tych
odpadów;

−

zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez: likwidację składowania
odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych i przeciwdziałanie takiemu składowaniu,
ustawianie koszy ulicznych w rejonach intensywnego ruchu pieszego, organizowanie odbioru
odpadów komunalnych z urządzeń ruchomych;
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−

stworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych
do wykorzystywania oraz współdziałanie z jednostkami i osobami podejmującymi zbieranie
i zagospodarowywanie tego rodzaju odpadów;

−

współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi wydzielonych z odpadów komunalnych.

2.2.1.1 Aktualny stan prawa polskiego w zakresie gospodarki odpadami
1.

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 1996 roku Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami)

2.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628
z późniejszymi zmianami)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1206)

− rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i
sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do
transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 roku Nr 236, poz. 1986)

− Uchwała Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 roku w sprawie krajowego planu
gospodarki odpadami (Monitor Polski z 2002 roku Nr 11, poz. 159)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania
planów gospodarki odpadami (Dz. U. z 2003 roku Nr 66, poz. 620)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom
organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby
(Dz. U. z 2002 roku Nr 74, poz. 686)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku
w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia
na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 roku Nr 16, poz. 154)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji
podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania
zezwoleń oraz sposobu rejestracji (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1734)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów
lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii
małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów
(Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1735)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2001 roku Nr 152,
poz. 1736)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zakresu informacji
oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień
danych (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1737)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie warunków i
zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania
odpadami (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1738)
−

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie zasad
sporządzania raportu wojewódzkiego (Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1739)

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

50

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 roku w sprawie niezbędnego
zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia
centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami
(Dz. U. z 2001 roku Nr 152, poz. 1740)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 roku w sprawie odpadów
pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów,
które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 180,
poz. 1513)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2002 roku w sprawie składowisk
odpadów oraz miejsc magazynowania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów (Dz. U. z 2002 roku Nr 176, poz. 1456)

− rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie rodzajów odpadów
medycznych i weterynaryjnych,
(Dz. U. z 2003 roku Nr 8, poz. 103)

których

poddawanie

odzyskowi

jest

zakazane

− rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie dopuszczalnych
sposobów i warunków unieszkodliwiania
(Dz. U. z 2003 roku Nr 8, poz. 104)

odpadów

medycznych i weterynaryjnych

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 134, poz. 1140)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie rodzajów
odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza
się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 18, poz. 176; zmiana w Dz. U. z 2003
roku
Nr 192, poz. 1877; zmiana w Dz. U. z 2004 roku Nr 25, poz. 221)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 roku w sprawie wymagań
dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. z 2002 roku
Nr 37, poz. 339; zmiana w Dz. U. z 2004 roku Nr 1, poz. 2)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2001 roku w sprawie stwierdzania
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. z 2001 roku Nr 140, poz. 1584)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 roku Nr 61, poz. 549)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie rodzajów
odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2002 roku Nr 191,
poz. 1595)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 roku
Nr 220, poz. 1858)
3.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 roku Nr 62,
poz. 627 z późniejszymi zmianami)

− Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie przyjęcia
„Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2003 ÷ 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2007 ÷ 2010” (Mon. Pol. z 2003 roku Nr 33, poz. 433)

− Uchwała Nr I/49/12/2002 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 kwietnia 2002 roku
w sprawie: „Programu ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz celów
długoterminowych do roku 2015
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− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 roku w sprawie określenia wzoru
publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku
i jego ochronie (Dz. U. z 2003 roku Nr 110, poz. 1058)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 roku w sprawie sposobu
udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 2002 roku Nr 176, poz. 1453)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 roku w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. z 2003 roku Nr 110, poz. 1057)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie rodzajów wyników
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych
właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobów ich prezentacji
(Dz. U. z 2003 roku Nr 59, poz. 529)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne
zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w
których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla
środowiska
(Dz. U. z 2002 roku Nr 96, poz. 860)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003
roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany
azbest (Dz. U. z 2003 roku Nr 192, poz. 1876)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2002 roku w sprawie określenia
urządzeń, w których mogły być wykorzystywane substancje stwarzające szczególne
zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 roku Nr 173, poz. 1416)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 roku w sprawie sposobu
przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2002 roku Nr 175, poz. 1439)

− rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2002 roku w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać wytwarzane i wprowadzane do obrotu
baterie i akumulatory (Dz. U. z 2002 roku Nr 182, poz. 1519)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie wzorów wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu
ich przedstawiania (Dz. U. z 2002 roku Nr 100, poz. 920; zmiana w Dz. U. z 2003 roku Nr 113,
poz. 1075)
4.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. z 2001 roku Nr 63, poz. 638 z późniejszymi zmianami)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2003 roku w sprawie oznaczania
opakowań (Dz. U. z 2003 roku Nr 105, poz. 994)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 roku w sprawie wzoru formularzy
służących do składania rocznych sprawozdań o masie wytworzonych, przywiezionych
z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań (Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1053)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2002 roku w sprawie raportów
wojewódzkich dotyczących gospodarki opakowaniami (Dz. U. z 2002 roku Nr 122, poz. 1054)
5.

Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2001 roku
Nr 63, poz. 639 z późniejszymi zmianami)
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−

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 104,
poz. 982)

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie wzoru
sprawozdania o wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów,
osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych
oraz wpływach z opłat produktowych (Dz. U. z 2003 roku Nr 232, poz. 2342)

2.2.1.2 Regulacje prawa wspólnotowego w zakresie gospodarowania
odpadami
− Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa
ramowa) znowelizowana dyrektywami Rady: 91/156/EWG i 91/692/EWG oraz decyzją Komisji
96/350/WE (tekst pierwotny: OJ L 194 25.07.1975 p.39)
−

Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
znowelizowana dyrektywą Rady 94/31/WE (tekst pierwotny: OJ L 377 31.12.1991 p.20)

− Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r. ustanawiająca Komitet
Gospodarowania Odpadami (OJ L 115 01.05.1976 p.73)
−

Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję Komisji 94/3/WE
ustanawiającą listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt - a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie
odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą listę odpadów niebezpiecznych
zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych,
znowelizowana decyzjami Komisji 2001/118/WE, 2001/119/WE i 2001/573/WE (tekst
pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p.3)

−

Zalecenie Rady 81/972/EWG z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie ponownego użycia
makulatury oraz stosowania papieru pochodzącego z recyklingu (OJ L 355 10.12.1981 p.56)

−

Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1990 o polityce w zakresie odpadów (OJ C 122 18.05.1990 p.2)

− Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie gospodarki
odpadami (OJ C 076 11.03.1997 p.1)
−

Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie klasyfikacji złomu (OJ C 356 22.11.1997
p.8)

−

Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania
zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych
(OJ L 163 14.06.1989 p.32)

− Dyrektywa Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszania
zanieczyszczenia powietrza przez istniejące zakłady spalania odpadów komunalnych
(OJ L 203 15.07.1989 p.50)
−

Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych (OJ L 365 31.12.1994 p.34)

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie
spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91). Z dniem 28 grudnia 2005 r. zastąpi ona
dyrektywy: 89/369/EWG, 89/429/EWG i 94/67/WE

− Decyzja Komisji 97/283/WE z dnia 21 kwietnia 1997 r. w sprawie zharmonizowanych metod
pomiarowych określania stężenia masowego dioksyn i furanów w emisjach do atmosfery
zgodnie z art. 7 ust. 2 dyrektywy Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych (OJ L 113 30.04.1997 p.11)

− Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów
(OJ L 182 16.07.1999 p.1)
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−

Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego
(unieszkodliwiania) odpadów niebezpiecznych

−

Decyzja Rady 97/640/WE z dnia 22 września 1997 r. o uznaniu w imieniu Wspólnoty poprawki
do konwencji o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania (unieszkodliwiania)
odpadów niebezpiecznych, jak postanowiono w decyzji III/1 Konferencji Państw - Stron
Konwencji (OJ L 272 04.10.1997 p.45)

−

Rozporządzenie Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli
przesyłania odpadów wewnątrz, do i z Wspólnoty Europejskiej, znowelizowane
rozporządzeniem Rady 97/120/WE oraz decyzją Komisji 99/816/WE (tekst pierwotny:
OJ L 030 06.02.1993 p.1)

−

Decyzja Komisji 94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r. w sprawie ogólnie obowiązujących
dokumentów przewozowych stosownie do rozporządzenia Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego
1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów wewnątrz, do i z Wspólnoty
Europejskiej (OJ L 310 03.12.1994 p.70)

przemieszczania

i

usuwania

− Rozporządzenie Rady 1420/1999/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. ustanawiające wspólne
zasady i procedury stosowane do przesyłania niektórych rodzajów odpadów do niektórych
krajów nie będących członkami OECD znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 1208/2000,
2630/2000, 1800/2001 i 2243/2001 (tekst pierwotny: OJ L 166 01.07.1999 p.6)
−

Rozporządzenie Komisji 1547/1999/WE z dnia 12 lipca 1999 r. określające procedury
kontrolne według rozporządzenia Rady 259/93/EWG stosowane do przesyłania niektórych
rodzajów odpadów do niektórych krajów, do których nie ma zastosowania Decyzja OECD
C(92)39 znowelizowane rozporządzeniami Komisji: 334/2000, 354/2000, 1208/2000,
1552/2000, 1800/2001 i 2243/2001 (tekst pierwotny: OJ L 185 17.07.1999 p.1)

−

Rezolucja Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania
odpadów niebezpiecznych do państw trzecich (OJ C 009 12.01.1989 p.1)

− Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie raportów na temat
unormowań i usprawnień we wprowadzaniu postanowień dyrektyw dotyczących środowiska
(OJ L 377 31.12.1991 p.48)
−

Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 października 1994 r. w sprawie kwestionariuszy dla
raportów państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie
gospodarki odpadami (OJ L 296 17.11.1994 p.42)

−

Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r. dotycząca formy, w jakiej należy
dostarczać informacji, zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów
niebezpiecznych (OJ L 116 11.05.1996 p.26)

−

Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów
państw członkowskich dotyczących implementacji określonych dyrektyw w zakresie gospodarki
odpadami (OJ L 256 19.09.1997 p. 13)

−

Decyzja Komisji 98/184/WE z 25 lutego 1998 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów
państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy Rady 94/67/WE w sprawie
spalania odpadów niebezpiecznych (OJ L 067 07.03.1998 p.48)

−

Decyzja Rady 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r. w sprawie kwestionariusza dla
obowiązku raportowania krajów członkowskich zgodnie z art. 41 ust. 2 rozporządzenia Rady
259/93/EWG (OJ L 156 23.06.1999 p.37)

−

Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie kwestionariusza
dla raportów państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy 1999/31/WE
w sprawie składowania odpadów (OJ L 298 25.11.2000 p.24)

− Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 października 2001 r. w sprawie kwestionariusza dla
raportów państw członkowskich dotyczących implementacji dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L 282
26.10.2001 p.77)
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− Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. w sprawie usuwania olejów
odpadowych znowelizowana dyrektywami Rady: 87/101/EWG i 91/692/EWG oraz dyrektywą
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/WE (tekst pierwotny: OJ L 194 25.07.1975 p.23)
−

Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 września 1996 r. w sprawie unieszkodliwiania (usuwania)
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT) (OJ L 243 24.09.1996 p.31)

− Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiająca dwie referencyjne
metody pomiaru PCB zgodnie z art. 10(a) dyrektywy Rady 96/59/WE w sprawie
unieszkodliwiania (usuwania) polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli (PCB/PCT)
(OJ L 023 25.01.2001 p.31)
−

Dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii i akumulatorów
zawierających niebezpieczne substancje znowelizowana dyrektywą Komisji 98/101/WE (tekst
pierwotny: OJ L 078 26.03.1991 p.38)

−

Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z dnia 4 października 1993 r. dostosowująca do postępu
technicznego dyrektywę Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów zawierających
niebezpieczne substancje (OJ L 264 23.10.1993 p.51)

−

Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów z przemysłu
dwutlenku tytanu znowelizowana dyrektywami Rady: 82/883/EWG, 83/29/EWG oraz
91/692/EWG (tekst pierwotny: OJ L 054 25.02.1978 p.19)

−

Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992 r. w sprawie procedur harmonizacji
programów redukcji i eliminacji zanieczyszczeń spowodowanych odpadami z przemysłu
dwutlenku tytanu (OJ L 409 31.12.1992 p.11)

−

Dyrektywa Rady 86/278//EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowiska,
a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie znowelizowana
dyrektywą Rady 91/692/EWG (tekst pierwotny: OJ L 181 04.07.1986 p.6)

−

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie
opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 365 31.12.1994 p.10)

−

Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r. ustanawiająca system identyfikacji
materiałów opakowaniowych podjęta stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 050 20.02.1997 p.28)

−

Decyzja Komisji 97/138/WE z dnia 3 lutego 1997 r. ustanawiająca wzory formularzy bazy
danych podjęta stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 052 22.02.1997 p.22)

− Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r. ustanawiająca warunki odstępstw
od wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w odniesieniu do skrzynek i palet
wykonanych z tworzyw sztucznych - ustanowionych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i
Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (OJ L 056 04.03.1999 p.47)
−

Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r. ustanawiająca warunki odstępstw od
wymogów dotyczących stężeń metali ciężkich w odniesieniu do opakowań szklanych ustanowionych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych (OJ L 062 02.03.2001 p.20)

−

Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. dotycząca publikacji referencji
dla norm EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000
w Oficjalnym Dzienniku Wspólnot Europejskich w związku z dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych
(OJ L 190 12.07.2001 p.21)

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE z dnia 18 września 2000 r. w
sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L 269 21.10.2000 p. 34)
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− Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r. o minimalnych wymagań dla certyfikatu
zniszczenia wydawanego zgodnie z art. 5(3) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L50 21.2.2002 p. 94)

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/59/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w
sprawie urządzeń portowych do przyjmowania odpadów ze statków i pozostałości ładunku
(OJ L 332 28.12.2000 p. 81)
−

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2037/2000/WE z dnia 29 czerwca 2000 r.
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (OJ L 244 29.09.2000 p. 1)

−

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2039/2000/WE z dnia 28 września 2000 r.
nowelizującego Rozporządzenie 2037/2000/WE w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową w odniesieniu do alokacji chlorofluorowęglowodorów w stosunku do roku bazowego
(OJ L 244 29.09.2000 p. 25)

−

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2038/2000/WE z dnia 28 września 2000 r.
nowelizującego Rozporządzenie 2037/2000/WE w sprawie substancji zubożających warstwę
ozonową w odniesieniu do inhalatorów i pomp medycznych do środków farmaceutycznych
(OJ L 244 29.09.2000 p. 25)

−

Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie zapobiegania i zmniejszania
zanieczyszczeni środowiska azbestem (OJ L 085 28.03.1987 p 40)

2.2.2

Odpady komunalne - charakterystyka i ocena aktualnego
stanu

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy o odpadach, pod pojęciem „odpady komunalne” rozumie
się:

− odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych
Tak więc źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są:
−

gospodarstwa domowe,

−

obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne,
targowiska.

Można wśród nich wyróżnić odpady:
−

odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia
zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków
przydomowych, kwiatów domowych, balkonowych - ulegające biodegradacji),

−

odpady zielone (odpady z ogrodów i parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich,
z pielęgnacji cmentarzy - ulegające biodegradacji),

−

papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie
papieru, papier i tektura - nieopakowaniowe),

− tworzywa

sztuczne
nieopakowaniowe),

(opakowania

z

tworzyw

sztucznych,

tworzywa

sztuczne-

−

tekstylia,

−

szkło (opakowania ze szkła, szkło - nieopakowaniowe),

−

metale (opakowania z blachy stalowej, opakowania z aluminium, pozostałe odpady metalowe),

− odpady mineralne - odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp.,
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−

drobna frakcja popiołowa - odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych (głównie
węgla), z uwagi na udział w składzie odpadów komunalnych popiołu wyodrębniono tą frakcję
jako nieprzydatną do odzysku i unieszkodliwiania innymi metodami poza składowaniem,

−

odpady wielkogabarytowe,

−

odpady budowlane - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych,

− odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych.
W grupie odpadów komunalnych wyróżnia się grupę odpadów niebezpiecznych, których skład podaje
się poniżej odpadów (skład podano według obowiązującej klasyfikacji w grupie 20):
−

rozpuszczalniki,

−

kwasy,

−

alkalia,

− odczynniki fotograficzne,
−

środki ochrony roślin (np. pestycydy, herbicydy, insektycydy),

−

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

−

urządzenia zawierające freony,

−

oleje i tłuszcze inne niż jadalne,

−

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

−

detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

−

leki cytotoksyczne i cytostatyczne,

−

baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami ołowiowymi, niklowo-kadmowymi lub
bateriami zawierającymi rtęć oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie,

−

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (inne niż: lampy fluorescencyjne i inne odpady
zawierające rtęć oraz urządzenia zawierające freony) zawierające niebezpieczne składniki,

−

drewno zawierające substancje niebezpieczne.

2.2.2.1 Ilość powstających odpadów
Podstawę do ustalenia ogólnej ilości odpadów komunalnych na analizowanym terenie stanowią dwa
źródła:

− wskaźniki nagromadzenia odpadów (źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – wskaźnik
określony na podstawie danych opracowanych przez Instytut Ekologiczny Terenów
Uprzemysłowionych w Katowicach) wyrażony w m3/M/rok i/lub w kg/M/rok,

− dane przekazane przez Gminę (dotyczące ilości mieszkańców na terenie gminy oraz ilości
odpadów komunalnych zbieranych na terenie gminy w latach 2000÷ 2003).
Do obliczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Marklowice przyjęto
następujące dane :

− Wartość wskaźnika nagromadzenia odpadów przyjęto dla wsi, który wynosi 0,223 Mg
odpadów/mieszkańca/rok (zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami),
−

Ilość mieszkańców Gminy Marklowice (wg danych przekazanych przez Gminę):


Rok 2002

5.142 mieszkańców



Rok 2003

5.141 mieszkanców
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Tabela 2-10. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie Gminy Marklowice.

Rok

Średni wskaźnik
nagromadzenia wg KPGO

Ilość odpadów wytworzonych

Ilość odpadów wytworzonych
wg Urzędu Gminy*3

Mg/M/rok

Mg/rok

Mg/rok
1

2002

-

1.151,8 *

470

2003

0,223

1146,4 *2

480

Źródło:
*1
wg danych zawartych w Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu wodzisławskiego
*2
obliczenia własne na podstawie danych dotyczących ludności gminy przekazanych przez Urząd Gminy
Markolowice oraz wskaźników nagromadzenia odpadów określonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami
*3
dane przekazane przez Urząd Gminy

Zgodnie z danymi zbiorczymi za rok 2003, w gminie Marklowice powstało około 480 Mg odpadów,
tj. 93,0 kg/mieszkańca/rok.
Różnica pomiędzy danymi przekazanymi przez Urząd Gminy a wielkościami oszacowanymi na
podstawie wskaźników wskazują na następujące możliwości :
−

część odpadów powstających na terenie gospodarstw domowych jest wykorzystywana
bezpośrednio na terenie gospodarstwa (np. część odpadów biodegradowalnych
w przydomowych kompostownikach, co zmniejsza w znacznym stopniu ilość odpadów
kierowanych na składowisko; w związku z wysoką ceną nośników energii, obserwuje się
wykorzystywanie części frakcji palnej odpadów tj. papieru, tektury i drewna jako paliwa
w paleniskach i kotłowniach przydomowych; w ten sam sposób spala się również tworzywa
sztuczne oraz gumy, co w przypadku palenisk niskotemperaturowych wiąże się z emisją bardzo
szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza w tym dioksyn i furanów a także jest źródłem
uciążliwości zapachowej dla okolicznych mieszkańców),

−

składowanie odpadów przez mieszkańców gminy na dzikich składowiskach

2.2.2.2 Jakość powstających odpadów
Na terenie Gminy nie prowadzi się dokładnych statystyk dotyczących ilości wytwarzanych odpadów. W
związku z tym nie ma możliwości dokładnego określenia ilości odpadów wytwarzanych, w tym ilości
odpadów wielkogabarytowych gromadzonych na opisywanym terenie.
W związku z tym w poniższej tabeli przedstawiony skład morfologiczny odpadów komunalnych został
oszacowany biorąc pod uwagę średni wskaźnik bazowy wynoszący 213 kg/M/rok odpadów w podziale
na 18 strumieni, określony w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.
Tabela 2-11. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów na terenie Gminy Marklowice z podziałem
na poszczególne frakcje w roku 2003.

Lp

Strumień odpadów komunalnych

Wskaźnik charakterystyki
ilościowej odpadów
komunalnych dla
obszarów wiejskich

Ilość odpadów
wytworzonych

kg/M/rok

Mg/rok

1

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

25,76

132,43

2

Odpady zielone

5,00

25,71

3

Papier i karton nieopakowaniowy

9,42

48,43

4

Opakowania z papieru i kartonu

9,42

48,43

5

Opakowania wielomateriałowe

2,09

10,74

6

Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe

14,65

75,32

7

Opakowania z tworzysz sztucznych

6,28

32,29
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8

Odpady tekstylne

4,83

24,83

9

Szkło nieopakowaniowe

1,93

9,92

10

Opakowania ze szkła

10,95

56,29

11

Metale

4,51

23,19

12

Opakowania z blachy stalowej

1,29

6,63

13

Opakowania z aluminium

0,64

3,29

14

Odpady mineralne

16,10

82,77

15

Drobna frakcja popiołowa

53,13

273,14

16

Odpady wielkogabarytowe

15,00

77,12

17

Odpady budowlane

30,00

154,23

18

Odpady niebezpieczne

2,00

10,28

213*

1095,03

Razem

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych dotyczących liczby mieszkańców w gminie przekazanych przez Urząd Gminy
Marklowice oraz wskaźników nagromadzenia odpadów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami
*średni wskaźnik nagromadzenia wg WPGO.

Określenie jakości oraz ilości powstających odpadów jest punktem wyjścia do dalszych rozważań
dotyczących możliwości doboru odpowiednich technologii w zakresie przerobu odpadów, odzysku
surowców i unieszkodliwiania pozostałości. Dla dalszych analiz przyjęto w/w wskaźnik
nagromadzenia odpadów komunalnych w podziale na 18 strumieni.

2.2.2.3 Zbieranie i transport odpadów
Z danych uzyskanych w Urzędzie Gminy Marklowice wynika, iż w Gminie Marklowice 99%
mieszkańców objętych jest zorganizowanym systemem wywozu odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy dopiero od kwietnia 2004 roku funkcjonuje system segregacji odpadów „u źródła”,
którym objętych jest 80% mieszkańców gminy.
Obecnie mieszkańcy Gminy ze strumienia odpadów komunalnych wydzielają takie odpady jak:
tworzywa sztuczne i szkło, które gromadzone są w specjalnych workach segregacyjnych na posesji.
Worki na surowce wtórne, odpowiednio oznakowane (w kolorze żółtym na plastyk oraz w kolorze
zielonym na szkło) nieodpłatnie dostarczane są do mieszkańców Gminy. Również wywóz
zapełnionych worków odbywa się nieodpłatnie przez podmioty gospodarcze trudniące się zbiórką
odpadów segregowanych posiadające stosowne zezwolenia wg. ustalonego harmonogramu odbioru.
Pozostałe odpady komunalne w postaci wymieszanej, gromadzone są na posesjach w następujących
pojemnikach:

− 120 l (zakupione przez Urząd Gminy) 1000 sztuk
−

różne (zakupione przez mieszkańców) 200 sztuk

Odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, transportem oraz zbieraniem zajmują
się firmy komunalne
Wywóz zmieszanych odpadów komunalnych jest prowadzony z częstotliwością 1 raz na miesiąc.
Na terenie Gminy Marklowice pozwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych
posiadają następujące podmioty gospodarcze (na podstawie danych przekazanych przez Urząd
Gminy Marklowice):
−

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o.
ul. Piastowska 3
41-700 Ruda Śląska
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−

„Global – services” Spółka z o.o.
ul. Moszczeńska 27
44-325 Mszana

−

„Naprzód” sp. z o.o.
ul. Raciborska 144b
44-280 Rydułtowy

−

Służby Komunalne Miasta Wodzisław
ul. Marklowicka 21
44-300 Wodzisław

Na terenie Gminy Marklowice pozwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych zbieranych
selektywnie posiadają następujące podmioty gospodarcze (na podstawie danych przekazanych przez
Urząd Gminy Marklowice) :
−

szkło- „Recykling Szkło” ul. Bławatkowa Marklowice,

−

szkło i plastik – „Górnośląska Agencja Handlowa GAL” Sp. Z o.o. Al. Roździeńskiego 210
Katowice.

Oprócz cyklicznego (zgodnie z harmonogramem) wywożenia odpadów komunalnych, w tym
zbieranych selektywnie, na terenie Gminy prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych prowadzona jest raz w roku (w IV kwartale),
a poprzedzona jest ogłoszeniem zwyczajowo przyjętym w Gminie.
Z uwagi, iż system segregacji odpadów działa na terenie Gminy dopiero od kwietnia 2004 roku,
nie ma danych co do ilości poszczególnych wydzielonych frakcji. Informacje te dostępne będą
po zakończeniu roku i stworzeniu bilansu wywozu odpadów przez firmy prowadzące taką działalność
na terenie Gminy.
Do chwili obecnej na terenie Gminy Marklowice nie została wprowadzona selektywna zbiórka
odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

2.2.2.4 Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów
Gmina opiera system unieszkodliwiania odpadów przez lokowanie na składowisku. Z terenu gminy
odpady komunalne wywożone są na składowiska odpadów poza terenem Gminy. W zależności od
firmy transportowej odpady deponowane są na składowiskach:
−

„CONFICO - POLAND” Sp.z o.o. Jastrzębie Zdrój

−

„KOMART” Sp. z o.o. Knurów

−

„EKOCENTRUM” Sater Kamińsk

Zgodnie z danymi przekazanymi przez Gminę Marklowice na terenie gminy brak jest instalacji do
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

2.2.2.5 Odpady z sektora gospodarczego – charakterystyka i ocena aktualnego
stanu
Na ilość i rodzaj odpadów z sektora gospodarczego na terenie Gminy Marklowice największy wpływ
mają następujące czynniki :
−

Charakterystyczna jest dość niska aktywność gospodarcza ludności gminy – niewielki procent
ludności podejmuje inicjatywę w zakresie działalności gospodarczej,

− W chwili obecnej brak jest na terenie Gminy dużych zakładów przemysłowych, które byłyby
jednocześnie wytwórcami znacznych ilości odpadów przemysłowych (w granicach
administracyjnych Gminy występują jedynie obiekty zaplecza KWK „Marcel” oraz KWK
„Jankowice”, które nie stanowią źródła emisji odpadów),
−

Funkcjonują na terenie gminy niewielkie warsztaty stolarskie będące własnością osób
fizycznych oraz punkty małej gastronomii.
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Na terenie Gminy działa jednostka ochrony zdrowia. Jest to Ośrodek Zdrowia w Marklowicach przy
ul. Tomasza Zana 5.
Na terenie Gminy Marklowice nie ma oczyszczalni ścieków komunalnych.
Szerzej problem odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych, ujęty zostanie w „Planie
Gospodarki Odpadami Gminy Marklowice”.
Szczegółowa lista i ilość odpadów innych niż niebezpieczne oraz niebezpiecznych wytwarzanych na
terenie Gminy wynika z decyzji i pozwoleń, wydanych przez odpowiednie organy administracji
państwowej. Zostaną one przeanalizowane w ramach „Planu Gospodarki Odpadami Gminy
Marklowice”.
Poniżej, w formie informacji przedstawiono firmy, które mogą działać na terenie Gminy Marklowice
w zakresie, zbierania, transportu i zbierania, odpadów z sektora gospodarczego (na podstawie danych
z Urzędu Gminy).
¾

Zezwolenie na transport odpadów posiada:

−

Firma „Barosz-Gwimet” Sp. z o.o.
ul. Zana 67
Marklowice
(transport prowadzony na terenie całego kraju)

¾

Zezwolenie na zbieranie i transport posiadają:

⎯ Usługi Transportowe, Skup, Przerób i Sprzedaż Złomu Zwykłego i Kolorowego,
Kazimierz Kozubowicz
ul. Sasankowa 15
43-300 Wodzisław Śląski
(zbieranie odpadów na terenie Gminy Marklowice)
⎯ Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Piastowska 3
41-700 Ruda Śląska
(zbieranie odpadów na terenie Gminy Marklowice)

⎯ Firma „Global Services Usługi Ekologiczne” Sp. z o.o.
ul. Graniczna 29
40-956 Katowice
(pozwolenie na zbieranie i transport odpadów z grupy : 01 04 12, 01 04 07, 01 04 11, 10 01 01,
10 01 04, 17 01 02, 19 08 05, 20 02 01, 20 02 02, 02 04 01, 19 08 01, 19 08 02, 20 03 02, 20
02 03, 20 03 06, 20 03 07)
⎯

2.2.2.6 Odpady niebezpieczne
W rozumieniu Ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 roku odpady niebezpieczne to: „należące
do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika 2 do ustawy oraz posiadające
co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku 4 do ustawy lub należące do kategorii lub
rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek
ze składników wymienionych w załączniku nr 3 oraz posiadające co najmniej jedną cechę wymienioną
w załączniku nr 4”.
Powstawanie odpadów niebezpiecznych na terenie Gminy związane jest z prowadzeniem niewielkiej
działalności gospodarczej oraz jednostek handlowo-usługowych, a także z funkcjonowaniem
gospodarstw domowych. Wymagają one odpowiedniego systemu zbierania, magazynowania oraz
transportu w celu unieszkodliwienia. Taką działalnością zajmują się specjalne podmioty gospodarcze
posiadające pozwolenia na taką działalność. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych przez podmioty
gospodarcze działające na terenie Gminy odbywa się na podstawie decyzji wydanych przez starostę
lub wojewodę. Do odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na teranie Gminy Marklowice zaliczamy
miedzy innymi odpady zaliczane do grupy:
−

03 02

odpady powstające przy konserwacji drewna
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− 13 02

odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

−

13 03

odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektrolizatory oraz nośniki ciepła

−

15 01

odpady opakowaniowe (zawierające substancje niebezpieczne)

− 16 01

zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu
i konserwacji pojazdów

−

16 02

odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

−

16 06

baterie i akumulatory

−

18 01

odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

Prawo ochrony środowiska wyszczególnia dwie substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla
środowiska, są to azbest i PCB. Substancje te powinny być wykorzystywane, przemieszczane
i eliminowane przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności, a instalacje lub urządzenia,
w których są lub były wykorzystywane te substancje powinny zostać oczyszczone lub
unieszkodliwione. Ten sam sposób postępowania stosuje się do instalacji lub urządzeń, co do których
istnieje uzasadnione podejrzenie, że były w nich wykorzystywane te substancje. Każdy wykorzystujący
substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB) jest obowiązany do
dokumentowania rodzaju, ilości i miejsc występowania oraz sposobu eliminowania tych substancji.
Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy, wynika ze na terenie Gminy Marklowice nie występują
odpady, które zawierałyby PCB.
W nadchodzących latach należy spodziewać się zwiększenia strumienia odpadów zawierających
azbest, głownie z postaci zużytych materiałów azbestowo-cementowych pochodzących z rozbiórki
i remontów budynków.
Na terenie Gminy podjęto już działania mające na celu wprowadzenie w życie „Programu usuwania
azbestu i materiałów zawierających azbest”. W wyniku tych działań mieszkańcy Gminy złożyli wnioski
o dofinansowanie demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest. Do chwili obecnej
na terenie Gminy nie została przeprowadzona inwentaryzacja obiektów zawierających azbest.
W związku z tym Gmina nie dysponuje danymi co do ilości materiałów zawierających azbest
zlokalizowanych w jej granicach administracyjnych.
Na terenie Gminy działa kilka firm, posiadających zezwolenie na wykonywanie prac budowlanych
związanych z usuwaniem azbestu (dane przekazane przez Urząd Gminy Marklowice):
−

Firma „BUD OGÓLNIE I TRANSPORT Zbigniew Klimek
ul. Powstańców 14
44-340 Łaziska

− Zakład Usługowy „REMAT” Stanisław Polowy
os. XXX-lecia 12/92
47-303 Krapkowice
−

F.P.U.H. „GYNDACH” Eugeniusz Hamerla
ul. Buhla 45
44-217 Rybnik

−

Przedsiębiorstwo Budownictwa ogólnego i Usług „MAL”
ul. Jasna 8
44-100 Gliwice

2.2.2.7 Odpady inne niż niebezpieczne
Do grupy odpadów innych niż niebezpieczne zaliczamy odpady powstające w wyniku działalności
podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Marklowice. Odpady takie, co do składu, nie mogą
posiadać właściwości wymienionych w załącznikach 3 i 4 do Ustawy o odpadach, mogących
zakwalifikować je do niebezpiecznych.
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Podstawowe grupy oraz rodzaje odpadów innych niż niebezpieczne powstających na terenie Gminy
Marklowice sklasyfikowano na podstawie danych przekazanych przez Urząd Gminy Marklowice oraz
na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Są to m.in.:
−

02 02 odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia
zwierzęcego

−

02 03 odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz
odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych,
olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i
produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

−

03 01

odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

−

15 01

odpady opakowaniowe

−

16 01 zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu
i konserwacji pojazdów

− 17 01

odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

−

17 02

odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

−

17 04

odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

2.2.3

Prognoza powstawania i bilans odpadów komunalnych

W celu określenia niezbędnych działań, które muszą zostać podjęte w gospodarce odpadami
na terenie Gminy określono prognozę wytwarzania odpadów dla roku 2005, 2010 oraz 2015 roku.
W Gminie nie były prowadzone badania nad wskaźnikami nagromadzenia odpadów oraz składem
morfologicznym tychże odpadów, związku z tym przyjęto średni wskaźnik nagromadzenia wg WPGO.
Prognoza ilościowo-jakościowa powstawania odpadów w Gminie Marklowice jest podstawą do
opracowania alternatywnych rozwiązań ich zagospodarowania. Bazę wyjściową do prognozy stanowią
zmieniające się w czasie jednostkowe [%] wskaźniki nagromadzenia odpadów w latach 2005, 2010
i 2015 w województwie śląskim określone w Planie Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego
oraz przewidywane dane w zakresie liczby ludności w okresie perspektywicznym. W opracowaniu
przyjęto, wzrost ludności w okresie perspektywicznym wynikający z założeń zmian demograficznych
zgodnie z wykonanym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Marklowice”, z sierpnia 1997 roku.
Zakładane zmiany procentowe
przedstawiono poniżej.

wskaźników

emisji

poszczególnych

składników

odpadów

Tabela 2-12. Zakładane procentowe zmiany wskaźników generowania odpadów komunalnych
w Gminie Marklowice.

Lp.

Nazwa strumienia

1

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

2

Odpady zielone

3

Papier i tektura (nieopakowaniowe)

4

Opakowania z papieru i tektury

Wskaźnik
charakterystyki
ilościowej odpadów
komunalnych dla
obszarów wiejskich
wg WPGO
kg/M/rok

25,76
5,00
9,42
9,42

2005

2010

2015

1,00%

1,50%

0,50%

1,00%

1,50%

0,50%

2,00%

1,00%

0,00%

1,50%

2,00%

2,00%
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5

Opakowania wielomateriałowe

2,09

2,00%

2,00%

2,00%

6

Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe)

14,65

1,50%

0,50%

-2,00%

7

Opakowania z tworzyw sztucznych

6,28

2,00%

1,50%

1,50%

8

Szkło (nieopakowaniowe)

4,83

1,50%

2,00%

1,00%

9

Opakowania ze szkła

1,93

2,00%

2,00%

2,00%

10

Metale

10,95

1,00%

0,00%

0,00%

11

Opakowania z blachy

4,51

1,00%

1,00%

1,00%

12

Opakowania z aluminium

1,29

1,50%

1,50%

1,50%

13

Tekstylia

0,64

1,00%

1,00%

1,00%

14

Odpady mineralne

16,10

1,00%

2,00%

2,00%

15

Drobna frakcja popiołowa

53,13

-2,00%

-3,00%

-3,00%

16

Odpady wielkogabarytowe

15,00

3,00%

1,00%

1,00%

17

Odpady budowlane

30,00

3,00%

2,00%

2,00%

18

Odpady niebezpieczne

2,00

1,00%

1,00%

1,00%

213,0

-

-

-

Razem
Źródło

Plan Gospodarki Odpadami dla województwa śląskiego

Tabela 2-13. Liczba ludności Gminy Marklowice w okresie perspektywicznym.

Liczba ludności

2005

2010

2015

5171

5 250

5 325

źródło : oszacowania własne

Tabela 2-14. Prognozowane ilości odpadów powstających na terenie Gminy Marklowice w kolejnych
latach.

Ilość odpadów wytworzonych

2005

2010

2015

1119,876

1177,905

1207,889

źródło : obliczenia własne

W analizie zmian jakościowych generowanych odpadów komunalnych w kolejnych latach w Gminie
Marklowice należy się opierać na prognozach [%] zmian wskaźników emisji odpadów w latach 2005 ÷
2015 w województwie śląskim (tabela nr 3) określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla
województwa śląskiego.
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2.2.4

Określenie stanu docelowego w gospodarce odpadami
zgodnego
z
wymogami
prawnymi.
Zewnętrzne
uwarunkowania kierunków gospodarki odpadami w Gminie
Marklowice

Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych gminne plany gospodarki odpadami nie
są dokumentami samoistnymi, ale muszą być zgodne z wytycznymi planów wyższego rzędu.
Uzgodnieniu treści tych dokumentów służy, przewidziana w przepisach, wzajemna procedura
opiniowania planów przez organy administracyjne różnych szczebli. Stąd zarówno Plan Krajowy, jak
i plany: wojewódzki i powiatowy wyznaczają ramy, w jakich powinny być ujęte strategie gmin
w odniesieniu do gospodarowania odpadami. Dlatego te podstawowe kwestie poruszone w tych
dokumentach zostaną poniżej omówione.
Główne kierunki działań w zakresie gospodarowania odpadami zostały określone w dokumencie:
„Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010"
(zatwierdzona uchwałą Sejmu Rzeczypostolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. – Monitor Polski Nr 33,
poz. 433). Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2003-2010 uznaje się:
−

pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym
harmonogramem;

−

ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki
dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego;

−

zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez
odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska;

−

stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi,
zapewniającego wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez
składowanie co najmniej o 30% do 2006 r. i o 75% do roku 2010 (w stosunku do roku 2000);

−

zbudowanie - w perspektywie 2010 r. - krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych.

odpadowej

oraz

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania powinna wynosić:

− w 2010 roku –

75% (wagowo) całkowitej
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku

−

w 2013 roku –

50% jw.

−

w 2020 roku –

35% jw.

ilości

odpadów

komunalnych

ulegających

Zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowiskach powinno być
osiągane poprzez stosowanie metod selektywnej zbiórki tych odpadów albo „u źródła” albo na stacji
segregacji odpadów przed składowiskiem.
W w/w Planie zakłada się następujące poziomy odzysku odpadów wielkogabarytowych:
−

2006 rok- 20%,

−

2010 rok- 60%,

−

2015 rok- 80%.

Według założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami przewiduje się stopniowy rozwój systemu
selektywnego gromadzenia tych opadów celem dalszego przekazu (demontażu) dla odzysku
i unieszkodliwiania.
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów
budowlano-remontowych:
−

rok 2006 – 15% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,
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− rok 2010 – 40% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych,
−

rok 2015 – 60% wytwarzanych odpadów budowlano-remontowych.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych powinny zajmować się specjalne zakłady
usytuowane w pobliżu lub na terenie składowisk odpadów komunalnych. Zakłady te powinny być
wyposażone w linie do przekształcania gruzu budowlanego (kruszarki, przesiewacze wibracyjne)
i doczyszczania dowiezionych odpadów budowlanych. Zgodnie ze strategią KPGO przyjmuje się
rozwój systemu selektywnego gromadzenia tych odpadów celem przerobu na odpowiednich liniach
technologicznych
Zgodnie z danymi zawartymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami powinny zostać osiągnięte
następujące poziomy selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych (wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych) celem przekazania ich do obiektów odzysku/unieszkodliwiania:

− w roku 2006

15%

odpadów

niebezpiecznych

wchodzących

w

skład

odpadów

50%

odpadów

niebezpiecznych

wchodzących

w

skład

odpadów

80%

odpadów

niebezpiecznych

wchodzących

w

skład

odpadów

komunalnych,

− w roku 2010
komunalnych,

− w roku 2015
komunalnych.

Według założeń Krajowego Planu Gospodarki Odpadami winien nastąpić zdecydowany rozwój działań
zmierzających do budowy wojewódzkiego systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi z sektora
komunalnego.
W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest zgodnie z obowiązującym stanem prawnym
uzyskanie następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:
−

Do roku 2007
−

odzysk w wysokości 50%

−

Recykling w wysokości 25%

− Po roku 2007 (zgodnie z Projektem Dyrektywy z 2001 roku Komisji Europejskiej)
−

odzysk w wysokości 50%

−

Recykling w wysokości 25%

W odniesieniu do odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne) sformułowano w Krajowym
Planie Gospodarki Odpadami następujące priorytety:
−

dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r.
procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg),

− wdrożenie

systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich
zagospodarowywania, systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami oraz
systemu monitoringu,

−

identyfikacja zagrożeń, likwidacja lub modernizacja istniejących składowisk odpadów oraz
rekultywacji terenów zdegradowanych,

− rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów
ekonomicznych,
−

kontynuacja prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych oraz
technologii odzysku i ponownego użycia odpadów.
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Natomiast w zakresie odpadów niebezpiecznych sformułowano następujące cele:
−

zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719),

−

zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń zawierających substancje kontrolowane
(CFC, HCFC) do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001
r.,

−

likwidacja do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin,

−

całkowite zniszczenie i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. oraz oczyszczenie lub
unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB,

−

zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest
i zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne
oddziaływanie,

−

zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

−

minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających
szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez
zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację
nieprawidłowych praktyk w gospodarce odpadami medycznymi.

W strategii województwa śląskiego zapisano: „Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.
Cel strategiczny C2: Uporządkowanie i wdrożenie systemu gospodarki odpadami
Kierunki działań:

− FC2K1 – uporządkowanie obrotu odpadami i stworzenie warunków dla ich bezpiecznego
unieszkodliwiania,

− FC2K2 – stworzenie infrastruktury recyklingu odpadów,
− FC2K3 – usuwanie odpadów niebezpiecznych z terenów objętych ochroną wód,
− FC2K4 – utworzenie systemu ponadgminnych wysypisk komunalnych z pełnym wyposażeniem
w instalacje segregacji odpadów,

− FC2K5 – wzmocnienie i rozbudowa regionalnego monitoringu wytwarzania (przewozu
i składowania) materiałów niebezpiecznych, wytwarzania, składowania i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych,

− FC2K7

– stworzenie regionalnego systemu
technologicznych instalacji utylizacji odpadów”.

stacji

przeładunkowych

odpadów

i

W „Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego” zapisano: „Priorytet: Gospodarka
Odpadami (O)
Cel długoterminowy do 2015 r.: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego
wykorzystania i bezpieczne składowanie pozostałych odpadów.
Cele krótkoterminowe:

− O.0.1. stworzenie bazy danych dotyczących wytwarzania wszystkich rodzajów odpadów
i gospodarki tymi odpadami

− O.0.2. opracowanie planów gospodarki odpadami (wojewódzkiego, powiatowych i gminnych)
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Kierunki działań:
Odpady komunalne:

− O1. Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi
− O2. Utrzymanie ilości powstających odpadów komunalnych na poziomie 115% w stosunku do
roku 1999 i recykling na poziomie 10% odpadów wytworzonych

− O3. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów niebezpiecznych
Odpady inne niż niebezpieczne:

− O4. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami innymi niż niebezpieczne
− O5. Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska składowania odpadów
Odpady niebezpieczne:

− O6. Ograniczenie obciążenia środowiska odpadami niebezpiecznymi
Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami dla powiatu wodzisławskiego określa następujące priorytety
w zakresie gospodarki odpadami:

− likwidacja dzikich składowisk odpadów,
−

rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

−

ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych,

−

wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

− gospodarka odpadami przemysłowymi z zakładów zlokalizowanych na terenie gminy,
−

budowa gminnych Punktów Gospodarki Odpadami.

Wszystkie powyższe zagadnienia zostały wzięte pod uwagę przy określaniu celów i priorytetów dla
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice w zakresie gospodarki odpadami.

Identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki odpadami na
terenie Gminy Marklowice

2.2.5

W ramach budowy gminnego systemu gospodarki odpadami, na terenie Gminy Marklowice
zrealizowano następujące zadania:

− stworzono pełny system odbioru odpadów komunalnych stałych drobnych z nieruchomości,
w tym m.in.:
−

stworzono częściowy system segregacji odpadów i ich usuwania

−

określono zasady usuwania odpadów
i wprowadzono system ich gromadzenia

komunalnych

stałych

wielkogabarytowych

− zabezpieczono właścicieli nieruchomości przed nadmiernymi kosztami usuwania odpadów
komunalnych,
−

ustalono przepisy sankcjonujące system i zasady usuwania odpadów i wprowadzające
restrykcje za uchylanie się od ich stosowania,

− wyeliminowano składowanie odpadów komunalnych na terenie gminy przystępując
do porozumienia międzygminnego,
−

zinwentaryzowano i zlikwidowano dzikie wysypiska śmieci, a teren zrekultywowano.

W oparciu o przeprowadzone analizy dotychczasowego stanu gospodarki odpadami komunalnymi
oraz powstającymi w sektorze gospodarczym na terenie Gminy Marklowice, a także prognozy zmian
ilościowych odpadów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie ich unieszkodliwiania i utylizacji.
Stwierdzono, że wymogi ochrony środowiska oraz standardy sanitarne wymuszają konieczność
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podjęcia odpowiednich działań porządkujących gospodarkę odpadami komunalnymi w okresie
perspektywicznym.
Program bazuje na kilku podstawowych założeniach:
−

ograniczenie powstających odpadów,

− dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów prowadzącej do wzrostu odzysku surowców
wtórnych oraz wyłączenia ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych,
−

wprowadzenie oraz rozwój stopnia utylizacji organicznej frakcji odpadów poprzez technologię
biologicznego ich przerobu,

− lokowanie na składowisku odpadów, których dalsza przeróbka lub wykorzystanie jest
niemożliwe,
−

zapobieganie powstawania dzikich składowisk odpadów.

Dla osiągnięcia założonych celów należy podjąć następujące działania:
−

kontynuować i rozwijać akcje
świadomości ekologicznej,

−

objąć wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem wywozu odpadów
komunalnych,

−

rozwijać system selektywnego gromadzenia odpadów,

−

wspierać indywidualne formy unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych,

edukacyjne

społeczności

gminy

wszystkich

zakresie

− wprowadzić system selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych,
−

ciągle monitorować powstawanie nielegalnych (dzikich) składowisk odpadów oraz na bieżąco
je likwidować,

−

aktywnie uczestniczyć w rozwoju gospodarki odpadami na terenie powiatu wodzisławskiego.

Rozpatrywane rozwiązania techniczno-organizacyjne dotyczące gospodarki odpadami w Gminie
powinny służyć ograniczeniu ich uciążliwości dla środowiska, poprawie wyglądu i estetyki Gminy
Marklowice. Rozwiązania, które będą stosowane w najbliższych latach w ramach gospodarki
odpadami, muszą przede wszystkim zaspokajać potrzeby mieszkańców, być zgodne z wymogami
ochrony środowiska oraz z technikami i technologiami stosowanymi w Unii Europejskiej.
Zapewnienie tych wszystkich uwarunkowań wiąże się niewątpliwie z ponoszeniem nakładów
finansowych. Zgodnie z zasadą “zanieczyszczający płaci” koszty związane z funkcjonowaniem
systemu unieszkodliwiania odpadów, winny być ponoszone przez wytwórców odpadów.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że spodziewane zyski ze sprzedaży odzyskanych surowców
nie pokrywają w całości wydatków poniesionych w procesach odzysku odpadów. Oczywistym jest, że
działania związane z odzyskiem odpadów będą oznaczały dodatkowe koszty: zbierania, transportu
oraz sortowania zebranego materiału. Stąd też odzysk surowców powinien stanowić nierozerwalną
część systemu gospodarki odpadami. Przy czym podstawą ekonomiczną dla wdrażania systemów
przetwarzania odpadów jest odpowiednio wysoki poziom kosztów ich składowania, który wymusza
szukanie innych rozwiązań.
Ważnym punktem programu gospodarki odpadami jest kompostowanie odpadów organicznych. Ma to
wpływ na sposób funkcjonowania składowiska na którym będą lokowane odpady, jednocześnie
zmniejszając uciążliwość składowania organicznych odpadów. Uciążliwość ta przejawia się emisją
odorów, odcieków i gazów, co może powodować problemy środowiskowe. Dlatego tak ważne jest
oddzielenie odpadów organicznych od strumienia odpadów deponowanych na składowisku, przez co
zmniejsza się jego uciążliwość dla otoczenia.
Odzysk surowców jak i proces kompostowania wymaga systemu segregacji odpadów „u źródła” oraz
selektywnej zbiórki innych surowców. Program zakłada znaczne zaangażowanie ze strony
mieszkańców. W trakcie trwania programu powinna zostać przeprowadzona i kontynuowana
kampania kształtowania świadomości społecznej, której celem będzie osiągnięcie zakładanych
wskaźników odzysku surowców o odpowiedniej czystości.
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Bardzo ważnym elementem gospodarki odpadami w okresie perspektywicznym jest stworzenie
systemu segregacji odpadów opakowaniowych. Wynika to bezpośrednio z zapisów w prawie polskim.
Zgodnie z założeniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska (Dz. U. nr 104, poz. 982)
należy stopniowo zwiększać poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Stworzenie
prawidłowo funkcjonującego systemu segregacji odpadów opakowaniowych zwiększy także wpływy
z tego tytułu do budżetu Gminy.
W związku z wejściem w życie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
stosowanych na terytorium Polski” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku, należy
się spodziewać wzrostu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na terenie Gminy. Fakt ten
jest ważnym argumentem dla stworzenia miejsca odbioru odpadów niebezpiecznych z terenu Gminy.
Materiały zawierające azbest, to szczególny rodzaj odpadów niebezpiecznych. Działania zmierzające
do usuwania elementów azbestowych ze środowiska oraz ich bezpiecznego składowania wymagać
będą skoordynowania w ramach oddzielnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest, realizowanego na różnych poziomach, od ogólnopolskiego, poprzez wojewódzki, powiatowy,
po gminny.

2.2.5.1 Cele krótkookresowe 2004–2006
−

podnoszenie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności w zakresie gospodarki
odpadami, stworzenie systemu zachęt nakierowanych na upowszechnienie postaw
sprzyjających zwiększeniu odzysku surowców wtórnych,

−

objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Marklowiece systemem selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,

− rozwój prowadzonej już selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o kolejne frakcje : papier,
tektura, metal, aluminium, odpady budowlane, biodegradowalne,
−

propagowanie indywidualnego kompostowania odpadów biodegradowalnych,

−

wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie
odpadów komunalnych,

−

wprowadzenie systemu zbierania i transportu odpadów opakowaniowych,

−

zastąpienie niskiej jakości paliw stałych paliwami ekologicznymi lub innymi nośnikami energii,

−

przygotowanie i wdrożenie systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz
systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych,

−

dokładne rozpoznanie stanu gospodarki odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej na terenie Gminy.

2.2.5.2 Cele długookresowe 2007–2015
−

kontynuowanie edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami w Gminie (konieczność
selektywnej zbiórki, ograniczenie powstawania odpadów, konieczność wydzielenia odpadów
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, itp.),

−

kontynuacja selektywnej zbiórki odpadów organicznych, które mogą być poddane procesowi
kompostowania poza terenem Gminy,

− wzrost stopnia wykorzystania surowców wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych,
−

kontynuacja wdrażania systemu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz
systemu ich magazynowania i wywozu na składowisko odpadów niebezpiecznych,

− wprowadzenie technologii niskoodpadowych,
−

wzrost poziomu odzysku surowców z odpadów poprzez wprowadzenie nowych technologii
segregacji.
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2.2.6 Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie gospodarki odpadami
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LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

O1C1

O1

Cele krótkookresowe
2004-2006

Usystematyzowanie
gospodarki odpadami

Ograniczenie do minimum
uciążliwości odpadów dla
środowiska przy
maksymalnym ich
wykorzystaniu
gospodarczym

LZ

Nazwa zadania

Jednostka/ osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

O1C1Z1

Opracowanie planu gospodarki odpadami w
Gminie

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C1Z2

Rozwój systemu selektywnej zbiórki
odpadów na terenie Gminy

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C1Z3

Inwentaryzacja obiektów posiadających
materiały zawierające azbest

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C1Z4

Wdrożenie na terenie Gminy programu
usuwania azbestu

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C1Z5

Wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C1Z6

Realizacja wspólnej polityki z innymi
samorządami gminnymi i powiatowym

Urząd Gminy
Marklowice

G

Urząd Gminy
Marklowice

G

Urząd Gminy
Marklowice

G

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C2Z1

O1C2Z2

O1C2Z3
O1C2

Zmniejszenie uciążliwości
odpadów dla środowiska

Zorganizowanie na terenie Gminy punktu
odbioru odpadów niebezpiecznych
wydzielanych ze strumienia odpadów
komunalnych
Wprowadzenie na terenie Gminy systemu
odbioru odpadów biodegradowalnych
wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych
Stworzenie systemu ewidencji odpadów
niebezpiecznych powstających na terenie
Gminy

O1C2Z4

Objęcie wszystkich podmiotów
wytwarzających odpady medyczne
systemem zbiórki tych odpadów

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C2Z5

Wprowadzenie systemu odbioru odpadów
budowlano – remontowych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych oraz
gospodarczych

Urząd Gminy
Marklowice

G

O1C2Z6

Prowadzenie edukacji ekologicznej
mieszkańców z zakresu gospodarki
odpadami

Urząd Gminy
Marklowice

G
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LD określa następujące elementy środowiska:
O – Gospodarka odpadami
KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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2.2.7 Matryca logiczna
Cele
rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki
osiągnięć

Źródła i sposoby weryfikacji

Założenia

1

2

3

4

5

Cel nadrzędny

Cele szczegółowe
Programu

Oczekiwane rezultaty

Ograniczenie do minimum negatywnego
oddziaływania odpadów na środowisko

Ilość odpadów nie segregowanych wywożonych z
terenu Gminy na składowisko

Wprowadzenie systemu selektywnego
gromadzenia odpadów „u źródła”,

Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez
wtórne wykorzystywanie surowców pochodzenia
odpadowego,

Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy
zorganizowaną zbiórką odpadów użytkowych,

Oszczędzanie pojemności składowiska przez
zmniejszenie ilości deponowanych odpadów ,

Organizacja i rozwijanie systemu zbierania
odpadów niebezpiecznych wydzielanych ze
strumienia odpadów komunalnych,

Ograniczenie zagrożenia powodowanego przez
odpady niebezpieczne,

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Wpływy finansowe z tytułu ilości odpadów
opakowaniowych zebranych na terenie gminy i
przekazanych do odzysku lub recyklingu,

Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach

Wprowadzenie systemu selektywnego
gromadzenia odpadów opakowaniowych
wytworzonych na terenie Gminy,
Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu
gospodarki odpadami,

Poprawa jakości środowiska i walorów estetycznokrajobrazowych terenu oraz wzrost areału gruntów
przydatnych do przyrodniczego zagospodarowania,

Budowa indywidualnych systemów utylizacji
odpadów organicznych i systemu zbiórki biomasy

Poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców
Gminy,

Inwentaryzacja i opracowanie planu usuwania
materiałów zawierających azbest,

Zmniejszenie obciążenia finansowego
mieszkańców związanego z wywozem odpadów,

Prowadzenie monitoringu gospodarki odpadami na
terenie Gminy

Usystematyzowanie działań związanych z
gospodarką odpadami, możliwość większej kontroli
gospodarki odpadami na terenie Gminy

Poprawa wyglądu, estetyki i czystości Gminy
Marklowice, a tym samym podnoszenie standardu
życia mieszkańców

Zmniejszenia stopnia zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i podziemnych oraz gleby przez
odpady

Pomiary imisji zanieczyszczeń w
środowisku

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach

Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych
Pozyskanie inwestorów
indywidualnych

Starostwo Powiatowe
Urząd Gminy

Liczba mieszkańców Gminy
Marklowice objętych
zorganizowanym wywozem i
selektywną zbiórką odpadów
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2.2.8 Harmonogram realizacji zadań
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

4

5

I

Planowane efekty
ekologiczne

Planowa
ne
koszty
ogółem
[PLN]
tys.

UE
[PLN]
tys.

NFOS
[PLN]
tys.

WFOS
[PLN]
tys.

Środki
własne
[PLN]
tys.

Partnerzy

6

7

8

9

10

11

12

ZADANIA WŁASNE GMINY*

1

Opracowanie Planu
Gospodarki Odpadami w
Gminie

2

Prowadzenie edukacji
ekologicznej
mieszkańców z zakresu
gospodarki odpadami

3

Rozwój systemu
selektywnej zbiórki
odpadów na terenie
Gminy

4

Wprowadzenie na
terenie Gminy systemu
odbioru odpadów
biodegradowalnych
wydzielonych ze
strumienia odpadów
komunalnych

5

Wprowadzenie na
terenie Gminy systemu
odbioru odpadów
budowlano –
remontowych
wydzielonych ze
strumienia odpadów
komunalnych oraz
gospdoarczych

2004

Urząd Gminy
Marklowice

Uregulowanie
gospodarki odpadami
w Gminie

12

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Upowszechnienie
postawy mieszkańców
sprzyjającej odzyskowi
surowców wtórnych

25

x

x

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie ilości
odpadów kierowanych
na składowisko

120

x

x

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

160

x

x

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

85

x

x

2004
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6

Zorganizowanie na
terenie Gminy punktu
odbioru odpadów
niebezpiecznych
wydzielonych ze
strumienia odpadów
komunalnych

2004

2005

7

Inwentaryzacja obiektów
na terenie Gminy
posiadających materiały
zawierające azbest

2004

8

Wdrożenie na terenie
Gminy programu
usuwania azbestu

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
niebezpiecznych dla
środowiska,
uregulowanie systemu
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi

55

x

x

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa jakości
środowiska w Gminie

15

x

x

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

7

x

x

9

Stworzenie systemu
ewidencji odpadów
niebezpiecznych
powstających na terenie
Gminy

2004

2005

Urząd Gminy
Marklowice

5

x

x

10

Objęcie wszystkich
podmiotów
wytwarzających odpady
medyczne systemem
zbiórki tych odpadów

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

100

x

x

11

Wprowadzenie
selektywnej zbiórki
odpadów
opakowaniowych

2004

2008

Urząd Gminy
Marklowice

Osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu
określonych w prawie
polskim

180

x

x

12

Realizacja wspólnej
polityki z innymi
samorządami gminnymi i
powiatowym

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

45

x

x

SUMA
II

809

ZADANIA WE WSPÓŁPRACY**
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1

Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej w zlewni
oczyszczalni ścieków
„Karkoszka II”

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice,
Urząd Gminy
Gorzyce,
Urząd Miasta Radlin,
Starostwo Powiatowe
Wodzisław Śląski

***

SUMA
* Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy
** Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości ze środków zewnętrznych (inwestorzy, źródła finansowania krajowe i zagraniczne)
*** Zadanie ujęte w dziale gospodarka – wodno – ściekowa
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2.2.9

Wnioski

Najważniejsze zadania Programu w zakresie gospodarki odpadami to:
1. Kontynuacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy i objęcie systemem
wszystkich mieszkańców,

2. Zintensyfikowanie działań organizacyjnych umożliwiających rozwój selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych z wyodrębnieniem kolejnych surowców wtórnych, odpadów z : metalu,
papieru, tektury,
3. Budowa systemu selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych,

4. Rozwijanie działań w kierunku wydzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów
komunalnych, oraz wydzielenie miejsca odbioru tych odpadów,
5. Systematyczne podwyższanie
i unieszkodliwiania odpadów,

standardów

usług

w

zakresie

zbioru,

wywozu

6. Rozwój technologii ograniczających ilości składowanych odpadów, w szczególności
selektywnej zbiórki odpadów w celu uzyskania lepszych wyników odzysku surowców, oraz
kompostowania odpadów organicznych,
7. Opracowania programu usuwania azbestu i wdrożenie programu usuwania azbestu.
Kompleks działań przedstawionych w Programie powinien w najbliższym czasie poprawić system
gospodarki odpadami w Gminie, a także zapewnić osiągnięcie standardów wymaganych zarówno
prawem polskim jak i wspólnotowym.
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2.3

Ochrona powierzchni ziemi

Jako zasadniczy element litosfery gleba jest jednym z najważniejszych komponentów ekosystemów
lądowych i wodnych. Gleby spełniają szereg funkcji, przede wszystkim jako siedlisko wzrostu i rozwoju
roślin i zwierząt oraz transformacji składników mineralnych i organicznych. Gleby dzięki swoistym
cechom stanowią odbicie historii krajobrazu, którego są istotną częścią.
Wszechstronna znajomość gleb niezbędna jest w planowaniu właściwego ich wykorzystania dla
potrzeb człowieka, przy założeniu zrównoważonego rozwoju. Jest ona również potrzebna dla
racjonalnego użytkowania przestrzeni produkcyjnej, rejonizacji roślin uprawnych, opracowywania
planów gospodarczych, układania płodozmianów i ustalania sposobu uprawy roli.

2.3.1

Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Ukształtowanie powierzchni i rzeźba terenu
Gmina leży w południowej Polsce, na Wyżynie Śląskiej, na Płaskowyżu Rybnickim, na osi Bramy
Morawskiej będącej korytarzem pomiędzy Karpatami a Sudetami. Płaskowyż Rybnicki jest położony
między Kotliną Raciborską na zachodzie, Kotliną Ostrowską na południu Kotliną Oświęcimską, na
wschodzie przechodzi w Równinę Pszczyńską. Od północy przylega do Wyżyny Katowickiej.
Płaskowyż obejmuje południową część górnośląskiego zagłębia węglowego, ale fundament ze skał
karbońskich pokrywają osady morza mioceńskiego. Zawierają one złoża soli, gipsu i siarki, na
powierzchni zaś zalegają gliny, żwiry i piaski czwartorzędowe.
Najwyższe tereny położone są w północno-zachodniej, północno-wschodniej i południowej części
gminy. Różnica wzniesień wynosi 45 m, a największe spadki terenu, występujące w południowej
i północno-wschodniej części gminy, sięgają 20%. Środkowa część Gminy jest swoistą dolinką.
W samej Gminie utwory karbońskie zalegają na głębokości ok. 250 metrów i stanowią je głównie łupki
i piaskowce, wśród których zalegają pokłady węgla kamiennego. Na utworach karbońskich zalegają
utwory trzeciorzędowe stanowiące bezpośrednio podłoże czwartorzędu. Reprezentowane są one
głównie przez iły z przewartwieniami piasków, a nawet żwirów.
Marklowice mogą poszczycić się urzekającym położeniem na licznych wzniesieniach. Wzdłuż swoich
granic otoczone są pierścieniowo kompleksami leśnymi. Przez wieki, dzięki urozmaiconej rzeźbie
terenu Gmina stanowiła oazę spokoju i niespotykanego klimatu. Ze względu na bogate złoża węgla
kamiennego w tzw. Polu Marklowickim rozciągającym się na powierzchni 20,5 km. Eksploatację węgla
prowadzą dwie kopalnie Rybnickiej Spółki Węglowej: Marcel i Jankowice. Złoża węgla kamiennego
w Polu Marklowickim zostały oszacowane na około 536 mln ton, natomiast zasoby operatywne, czyli
do potencjalnego wydobycia to około 125 mln ton. Zamierzona przez Kopalnie eksploatacja ma być
prowadzona do 2019 roku. Planowania dalsza eksploatacja będzie miała zasadniczy wpływ na
funkcjonowanie Gminy. Największe zagrożenia będą się wiązały z:
−

odkształceniami V kategorii,

− nachyleniami terenów sięgającymi do 15mm/m,
−

nachyleniami terenów doprowadzającymi do powstania zalewisk.

Zagrożeniem dla terenów rolnych są obniżenia terenów dochodzące do 11 metrów oraz
prognozowane tworzenie się 19 zalewisk bezodpływowych, które w przypadku robót
hydrotechnicznych objęłyby w różnych okresach czasu obszary o łącznej powierzchni około 30 ha.
Poważnym zagrożeniem funkcjonowania układu komunikacyjnego jest prognozowane zalewisko Z10
w środkowo – wschodniej części Gminy przy granicy ze Świerklanami. Zalewisko to może objąć około
900 metrowy odcinek drogi Pszczyna - Racibórz uniemożliwiając komunikacje tym ciągiem.
Skutki działalności górniczej mogą przyczynić się do zmiany warunków agrotechnicznych obszarów
rolnych oraz wpłynąć na stan techniczny i możliwości funkcjonowania terenów i budynków publicznych
i usługowych, a także infrastruktury technicznej wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej
w Gminie.
Ponadto w Marklowicach funkcjonuje szyb gazowy kopalni Marcel. Na terenie Gminy Marklowice
oprócz węgla kamiennego udokumentowano złoże piasków podsadzkowych „Marklowice” Złoże to
rozciąga się poza Gminę docierając do Gmin Mszana i Świerklany.
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Mimo istniejącej eksploatacji górniczej Gmina charakteryzuje się bogactwem walorów krajobrazowych
i nie zdradza zbytnio swego górniczego charakteru.
Struktura użytkowania terenów
Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach roku użytki rolne zajmują 1074 ha, z czego
908 ha przypada na grunty orne, 77 ha na łąki, 76 ha na pastwiska trwałe, a 13 ha na sady. Lasy
i grunty leśne zajmują 94 ha, natomiast pozostałe grunty pod zabudowaniami i nieużytki - 208 ha.
Indywidualne gospodarstwa rolne obejmują 761 ha gruntów ornych, 65 ha łąk, 61 ha pastwisk
trwałych i 13 ha sadów. Na terenie gminy jest też 51 ha prywatnych lasów i gruntów leśnych.
Szczegółowe zestawienie powierzchniowe i procentowe użytkowania terenu przedstawia tabela.
Tabela 2-15.. Struktura użytkowania terenów w Gminie Marklowice.
L.p.

Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Udział procentowy w całości
Gminy

1

2

3

4

1.

Całkowita powierzchnia

2.

Użytki rolne, w tym:

1376

100

1074

78,05

2.1

grunty orne

908

65,98

2.2

łąki

77

5,59

2.3

pastwiska

76

5,52

2.4

sady

13

0,94

3.

Lasy i grunty leśne

94

6,83

4.

Nieużytki i pozostałe

208

15,11

Źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002

Rolnictwo
Większość terenów rolnych pokrywają gleby zaliczane do klasy IV, na niewielkich połaciach gruntów
rolnych utrzymywanych w dobrej kulturze występuje również klasa III. Szczegółowe procentowe
zestawienie klas gruntów ornych przedstawiono na wykresie.

7%

10%

25%

22%

klasa IIIa
klasa IIIb
klasa Iva
klasa IVb
klasa V

36%

Rysunek 2-17. Struktura klas gleb w ujęciu procentowym.
Źródło: „Studium…”, 1997
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Według map glebowo rolniczych sporządzonych dla Gminy Marklowice na badanym obszarze
występują kompleksy przydatności rolniczej:
−

pszenny dobry,

−

żytnio – ziemniaczany bardzo dobry,

−

zbożowo – pastewny mocny,

−

pszenny wadliwy,

−

żytnio – ziemniaczany słaby,

− żytnio – łubinowy najsłabszy.
Na obniżenie jakości gleb i możliwości produkcji rolniczej niewątpliwie wpływa rzeźba terenu oraz
liczne obniżenia terenu, a także eksploatacji surowców naturalnych. Skutki tej działalności przejawiają
się głównie w północno – wschodniej części Gminy w postaci zalewisk.
Zwarte areały gruntów rolnych położone są głównie w północno - wschodniej i południowo –
wschodniej części Gminy. Na pozostałych terenach grunty rolne występują w większym rozproszeniu,
poprzecinane drogami i zabudowaniami.
O wielkości produkcji rolnej decydują przede wszystkim gospodarstwa rolne. Na obszarze Gminy
istnieje 899 gospodarstw rolnych, z czego 577 prowadzi produkcje wyłącznie rolniczą. 232
gospodarstwa nie prowadzą żadnej produkcji, a 26 gospodarstw prowadzi produkcję wyłącznie
pozarolniczą.
Rysunek 2-18. Profil działalności gospodarstw rolnych na obszarze gminy Marklowice.
Gospodarstwa rolne prowadz ące dz iałaność

232

64
26

577

w yłącznie rolniczą

w yłącznie pozarolniczą

rolniczą i pozarolniczą

nie prow adzące działaności

Większość to małe rodzinne gospodarstwa, z których 76% stanowią gospodarstwa o powierzchni do
1 ha, 21% wszystkich gospodarstw to te o powierzchni do 5 ha. Najmniejszy odsetek stanowią
gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w tabeli.
Tabela 2-16. Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych w Gminie Marklowice.
L.p.

Wielkość gospodarstw

Ilość gospodarstw

1

od 0 do 1 ha

691

2

od 1 do 5 ha

194

3

od 5 do 10 ha

8

4

pow. 10 ha

6

SUMA

899

Źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002
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Taka struktura gospodarstw rolnych nie gwarantuje wysokiej opłacalności produkcji rolnej, w związku,
z czym niektórzy rolnicy odchodzą od produkcji rolniczej. Te tereny stają się odłogami i ugorami,
zajmują one odpowiednio 4,5% i 11,1% powierzchni użytków rolnych.
W gospodarstwach rolnych około 85% powierzchni zajmują użytki rolne, z czego:
−

73% to grunty orne,

−

57% to grunty pod zasiewami,

−

9,6% to łąki trwałe,

−

1,6% to pastwiska,

−

3,3% lasy i grunty leśne.

Podstawą produkcji rolniczej jest produkcja roślinna i zwierzęca. Produkcję roślinną kształtują:

− zboża – 471 ha, w tym:
¾

pszenica – 194 ha,

¾

żyto – 57 ha,

¾

jęczmień – 67 ha,

¾

owies – 25 ha

¾

pszenżyto – 83 ha

−

strączkowe jadalne – 0,35 ha

−

ziemniaki – 53 ha,

−

buraki cukrowe – 0,52 ha

−

rzepak i rzepik – 27 ha,

−

warzywa gruntowe – 4 ha

warzywa
gruntowe

rzepak i
rzepik

buraki
cukrowe

ziemniaki

strączkowe
jadalne

pszenżyto

owies

jęczmień

żyto

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

pszenica

powierzchnia zasiewów

Zestawienie procentowe zasiewów przedstawiono na wykresie.

roślina upraw na

Rysunek 2-19. Struktura zasiewów w Gminie Marklowice.
Źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002
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W Gminie w gospodarstwach rolnych hoduje się:

− bydło – 99 szt.,
−

trzodę chlewną – 669 szt.,

−

owce – 103 szt.,

−

kozy – 132 szt.,

−

konie – 14 szt.,

−

króliki – 212 szt.,

−

drób – 7819 szt.

Źródło: Powszechny Spis Rolny, 2002

Zanieczyszczenie gleb
Jednym z podstawowych wymogów rolnictwa narażanego na wpływ różnego rodzaju czynników jest
konieczność stałej kontroli zawartości pierwiastków chemicznych w glebie. Rośliny pobierają
wszystkie pierwiastki w rożnych ilościach, w zależności od ich zawartości w glebach. Koniecznym
warunkiem jest więc utrzymanie równowagi ekologicznej między pierwiastkami koniecznymi do
wzrostu i rozwoju roślin, a tymi które oddziałują nieskorzystanie na rośliny dlatego okresowo należy
badać zawartość metali ciężkich i określać na jej podstawie skali i stopnia zanieczyszczenia gleb
w konsekwencji prawidłowej rejonizacji produkcji rolnej.
Degradacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej na terenie Gminy Marklowice przejawia się głównie
w ich zakwaszeniu, i wysokiej zawartości metali ciężkich, co wynika głównie z zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego.
Na terenie Gminy w roku 1992 i 1993 przez Ośrodek Badania i Kontroli Środowiska w Katowicach
oraz Okresową Stację Chemiczno – Rolniczą w Gliwicach zostały przeprowadzone badania na
zawartość metali ciężkich i odczyn pH. Z analiz tych wynika, że około 80% gleb zalicza się do
kwaśnych i bardzo kwaśnych, w związku z tym większość gleb użytkowanych rolniczo została
zakwalifikowana do wapnowania wskazanego, potrzebnego i niezbędnego. Według wyników
przeprowadzonych nadań wartości dopuszczalne metali ciężkich nie zostały przekroczone. Jedynie
w kilku przypadkach badane próbki zostały zakwalifikowane do I i II klasy zanieczyszczeń gleb
metalami ciężkimi.
Wysoka zawartość metali ciężkich w glebach powstaje wskutek nadmiernej niskiej emisji, która w
gospodarstwach domowych powstaje bez istotnego czynnika kontrolującego. Niejednokrotnie w
domowych paleniskach spala się śmieci, gumę i stare obuwie, co przyczynia się do emisji wielu
szkodliwych związków, które zasilają glebę w metale ciężkie i związki niepożądane dla roślin.
Innymi źródłami emisji metali ciężkich, które przyczyniają się do skażenia i degradacji gleby są:
−

zakłady przemysłowe o przestarzałych technologiach nie wyposażone w skuteczne urządzania
odpylające,

−

paleniska domowe, ciepłownie drobnych zakładów usługowych,

−

ruch samochodowy o wysokim natężeniu.

Aby zmniejszyć zawartość metali ciężkich w roślinach należy:
−

utrzymać obojętny odczyn gleb, (około połowa gleb wymaga wapnowania),

−

utrzymać wysoką zawartość próchnicy,

−

wycofać z upraw warzywa kumulujące metale ciężkie,

−

unieruchomić metale ciężkie w glebie na drodze fizyko – chemicznej.
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2.3.2

Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające
dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

2.3.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
1. Dyrektywa Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991r. sprawie ochrony wód przed
zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych.
2. Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony środowiska
a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.
3. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z 21 maja 1990r. w sprawie oczyszczania ścieków
komunalnych miejskich ścieków.

4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/80/WE z 23 października 2001r. w sprawie
ograniczenia emisji niektórych
energetycznego spalania paliw.

zanieczyszczeń

do

powietrza

z

dużych

obiektów

5. Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 w sprawie swobodnego dostępu
do informacji o środowisku.

6. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 w sprawie zintegrowanego zapobiegania
i ograniczania zanieczyszczenia środowiska.
7. Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 w sprawie normalizacji i racjonalizacji
sprawozdań dotyczących niektórych dyrektyw Rady odnoszących się do środowiska.
8. Dyrektywa Rady 76/464/EWG z 4 maja 1976r. w sprawie zanieczyszczenia powodowanego
przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty.
9.

Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO i cząstek
zawieszonych w powietrzu.

10. Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu
atmosferycznym

2.3.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Ustawy
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627,
z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz.78,
z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. Nr 58, poz. 349,
z późn. zm.).
4. Ustawa z dnia 16 marca 2001 roku o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452, z późn.
zm.).
5. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77,
poz. 335, z późn. zm.).
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415,
z późn. zm.).
7. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.).
8. Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
(Dz. U. Nr 73, poz. 764).
9. Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991).
10. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96, z późn.
zm.).
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Inne
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78 poz. 483).

2. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej w Polsce przyjęta przez Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej dnia 23 sierpnia 2000 roku.
3. Program Wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002-2010.
Rozporządzenia

1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1358 i 1359).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 w sprawie kryteriów wyznaczania
wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.(Dz. U Nr 241 poz.
2093).
3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 w sprawie
wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 60 poz. 615).
4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 roku w sprawie
szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich
stosowania (Dz. U. Nr 60 poz. 616).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska a dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych
wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr.4, poz..44.).
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 w sprawie rejestru obszarów
górniczych (Dz. U. Nr 148poz 1660).

2.3.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy
Marklowce wraz ze stanem docelowym.
Degradacja chemicznych właściwości gleb na terenie Gminy wiąże się przede wszystkim z takimi
procesami jak erozja, zakwaszenie gleb i zwiększona zawartość metali ciężkich, których źródłem są
głównie odpady bytowe i technologiczne. Istotny wpływ na stan gleb ma zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego pyłami i gazami nawet w znacznych odległościach od źródeł emisji.
W warunkach rolniczych można poprawić jakość gleby przez zwiększanie ilości masy organicznej
w glebie poprzez nawożenie organiczne gruntów ornych i stosowanie okrycia gleb poplonami
szczególnie ozimymi. Pośrednio można ograniczyć negatywny wpływ czynników erozyjnych przez
zwiększanie ilości zadrzewień śródpolnych, wprowadzenie żywopłotów w krajobraz pól oraz
przekształcanie gruntów ornych szczególnie zagrożonych w trwałe użytki zielone.
Innym aspektem ochrony gruntów jest zwiększanie lesistości (na miarę możliwości). Przedsięwzięcie
to wpływa zarówno na jakość gleb, jak również na walory jakości powietrza i krajobrazu. Cel ten
można osiągnąć poprzez:

-

zalesianie gruntów predysponowanych do tego typu zagospodarowania terenu,

-

zwiększenie ilości roślinności na terenach użyteczności publicznej,

-

zwiększenie udziału upraw alternatywnych jak uprawa wierzby na cele energetyczne.

Wierzba potrzebuje dużej ilości wody, ale nie wymaga urodzajnych gleb, dlatego możliwa jest jej
uprawa na nieużytkach. Korzeni się ona bardzo głęboko co zapobiega wywiewaniu i wymywaniu
cząstek gleby. Uprawa wierzby na cele energetyczne ma dodatkowe znaczenie. W związku z tą
uprawą pojawiają się dodatkowe korzyści, jakimi są:
-

ochrona powietrza,

-

mała retencja wodna,

-

czynnik społeczny,

-

czynnik ekonomiczny.

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

85

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
Biomasa wierzby podczas spalania wnosi znacznie mniej zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do
atmosfery, w związku, z czym, jest jednym z alternatywnych i przyszłościowych czynników
ograniczania stopnia zanieczyszczenia środowiska.
Koszty poniesione na wytworzenie energii pozyskiwanej z wierzby są znacznie niższe niż koszty
wytworzenia innych nośników energii. Eksploatacja i przerób surowca wierzby energetycznej stwarza
możliwość rozwinięcia dodatkowych jednostek działalności gospodarczej na obszarze Gminy.
Kolejnym innym istotnym aspektem potrzeby ochrony gruntów przed degradacją jest kształtowanie
właściwego odczynu gleb. Istnieje potrzeba monitoringu stanu gleb pod względem kwasowości
periodycznie, co 3-5 lat.
Na terenach, których duży udział stanowią gleby bardzo kwaśne i kwaśne, istnieje potrzeba regulacji
odczynu gleby przez stosowanie nawozów wapniowych na podstawie wyliczonego zapotrzebowania.
Nawozy te powinny pochodzić ze znanego źródła, aby wykluczyć możliwość wniesienia wraz z nimi
dodatkowych zanieczyszczeń.
Odczyn gleb ma istotny wpływ na żyzność gleby, przyswajalność składników mineralnych dla roślin
uprawnych, jak również metali ciężkich. Niski odczyn gleb wpływa na zwiększenie przyswajalności
metali ciężkich zawartych w glebie. Należy podkreślić, że prawie wszystkie gleby są zanieczyszczone
metalami ciężkimi w różnym stopniu. W przeważającej większości stężenie metali ciężkich w glebie
zależy od zawartości tych pierwiastków w skale macierzystej i nie przekracza wartości naturalnej lub
lekko podwyższonej.
Małe gospodarstwa rodzinne, bo głównie w takich prowadzona jest produkcja rolnicza metodą
ekologiczną, są miejscem kultywowania rodzimych tradycji, edukacji ekologicznej młodzieży
i miejscem wypoczynku turystów.
W Gminie widoczna jest potrzeba rozwinięcia mechanizmów wpływających na stworzenie większej
ilości gospodarstw agroturystycznych, co już się rozpoczęło, z różnorodną ofertą, jako formy
alternatywnego źródła dochodu rolnika pochodzącego z działalności nieprodukcyjnej. Gospodarstwa
agroturystyczne muszą działać w oparciu o ekologiczne zasady gospodarowania, gdyż tego oczekują
turyści, a więc pośrednio przyczyniają się do poprawy stanu środowiska i są wizytówką tych terenów
w oczach turystów.
W gestii władz leży zwiększanie świadomości ekologicznej zgodnej z ideą zrównoważonego rolnictwa
wśród mieszkańców wsi i rolników. Mimo iż wiele uczyniono w tym kierunku, nadal aktualna jest
potrzeba kształcenia społeczności wiejskiej i wypracowanie mechanizmów zachęcających rolnika do
stosowania nabytej wiedzy w praktyce, wprowadzania Zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej
i nowych technologii przyjaznych środowisku, a także zachowania rodzimego dziedzictwa
kulturowego.
Edukacja i zachęcanie do praktykowania zachowań proekologicznych jest efektywnym sposobem
wywierania wpływu na indywidualnych właścicieli gruntów w celu właściwego ich zagospodarowania, a
co za tym idzie również ochrony. Poprzez edukację można osiągnąć wymierne korzyści w skali Gminy
tj.:
-

optymalizację nawożenia i ochrony roślin przez nawożenie chemiczne i wapnowanie zgodnie
z zapotrzebowaniem gleb, właściwe postępowanie ze środkami chemicznymi (w tym
stosowanie się do wymogu atestacji opryskiwaczy), zwiększenie nawożenia organicznego
i wykorzystania metod ochrony biologicznej i integrowanej,

-

zróżnicowanie struktury zasiewów, stosowania właściwego płodozmianu i odłogowania oraz
ograniczania pozostawiania gleby w stanie nie pokrytym roślinnością poprzez stosowanie
przedplonów i poplonów oraz ściółkowania,

−

bezpiecznego dla środowiska składowania i zagospodarowania gnojowicy i obornika,

− stosowanie agrotechniki przeciwerozyjnej oraz ograniczanie ugniatania gleby i podglebia,
−

utrzymywanie miedz oraz stosowania ich biologicznej zabudowy ( zadrzewienia, i zakrzewienia
śródpolne, żywopłoty).

W planowaniu przestrzeni rolniczej należy w możliwie największym stopniu dążyć do zwiększania
i utrzymania różnorodności biologicznej na tym obszarze, gdyż jest to jeden z podstawowych
warunków właściwego funkcjonowania mechanizmów przyrodniczych w rolnictwie.
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W obliczu możliwości zmian związanych z tworzeniem gospodarstw wielkoobszarowych istotną
potrzebą w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko jest wprowadzenie
obowiązku wykonywania ocen oddziaływania na środowisko dla podejmowanych w sektorze rolnictwa
przedsięwzięć w zakresie scalania gruntów oraz tworzenia dużych gospodarstw hodowlanych.
Obecność zasobów naturalnych pod postacią zalegających na terenie Gminy kopalin niesie wiele
korzyści, ale nakłada obowiązek dokonania wszelkich starań, aby ich eksploatacja odbywała się
zgodnie z obowiązującymi przepisami, co zabezpiecza ich ochronę, ogranicza negatywny wpływ na
środowisko podczas ich wydobycia i gwarantuje naprawę powstałych zniszczeń. Istnieje realna
potrzeba stałego monitorowania tych obiektów pod kątem ochrony powierzchni ziemi i gleb.
Tereny, które ucierpiały w związku z jednostronną i w dużym stopniu destrukcyjną dla środowiska
glebowego działalnością gospodarczą, należy sukcesywnie poddawać procesom rekultywacji,
rewitalizacji i o ile to możliwe odtworzenia wartości środowiska naturalnego.

2.3.3

Cele i kierunki działań

Cele zapisane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice dotyczące ochrony ziemi
i gleb są zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego oraz Programem Ochrony Środowiska
dla Województwa Śląskiego.
W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego” zapisano:
Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności
terenu
Cel strategiczny C8: Kształtowanie ośrodków wiejskich
Kierunki działań:
FC8K3: rozwijanie rynku usług na terenach wiejskich,
FC8K4: promowanie różnorodności produkcji na terenach wiejskich,
Cel strategiczny C4: Rewitalizacja terenów poprzemysłowych oraz pogórniczych
Kierunki działań:
FC4K2: rekultywacja terenów zdegradowanych
W programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego” podano:
Priorytet: Gleby użytkowane rolniczo (GL)
Cel krótkoterminowy do roku 2004:
GL. 1. Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb
GL.2. Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami
ciężkimi
Kierunki działań:
GL.1.1. Inwentaryzacja stopnia zanieczyszczenia gleb w obrębie funkcjonujących aktualnie
i w przeszłości uciążliwych dla środowiska zakładów przemysłowych oraz wokół składowisk
odpadów przemysłowych czynnych i wyłączonych z użytkowania
GL. 2.1. Zaktualizowanie i poszerzenie tematyki map glebowo rolniczych co będzie podstawą
do wapnowania i nawożenia gleb, walki z erozją
GL.2.2. Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej i rolnictwa ekologicznego.
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2.3.4

Mechanizmy prawno ekonomiczne

Realizowane w ramach II Polityki ekologicznej Państwa działania w zakresie ochrony gleb zmierzają
w dwóch kierunkach:
ochrony zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich
przeznaczeniem na inne cele,
ochrony przed ich degradacją i zanieczyszczeniem powodowanym oddziaływaniem czynników
antropogenicznych i naturalnych, rekultywacji gleb zdegradowanych.
Równie ważnym zadaniem do zrealizowania w zakresie ochrony ziemi i gleb jest okresowa kontrola
zanieczyszczenia oraz kwasowości gleb, co opisano w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby i jakości ziemi.
Kolejnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony powierzchni ziemi jest racjonalizacja nawożenia
mineralnego w gospodarstwach rolniczych. Dane dotyczące dopuszczonych do stosowania nawozów
oraz zasady ich stosowania określone zostały w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 26 lipca 2000
roku. Szczegółowe zasady stosowania dopuszczalnych ilości nawozów azotowych również zostały
określone w dyrektywie Unii Europejskiej o dopuszczalnej ilości azotanów w glebie pochodzenia
rolniczego oraz w dyrektywie o zastosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie.
Innym zadaniem, które należy realizować na terenie Gminy jest ochrona gruntów przed erozją, na
którą gleby występujące na terenie Gminy są znacznie narażone, reguluje to Ustawa z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1995.16.78).
Zadanie ochrony gruntów przed erozją realizowanie jest również poprzez uprawę roślin
energetycznych, które głęboko się korzeniąc ograniczają ten proces. Działania takie reguluje przyjęta
przez Sejm Rzeczpospolitej w dniu 23 sierpnia 2000 roku rzędowa „Strategia rozwoju energetyki
odnawialnej w Polsce”.
Ustawa o rolnictwie ekologicznym z dnia 16 marca 2001 roku opisuje obowiązki i prawa wynikające
z produkcji ekologicznej żywności, która jest możliwa na terenie Gminy. Opisane obowiązki muszą być
spełnione przez rolników zanim przystąpią do fazy produkcji właściwej. Ustawa precyzuje również
istotę produkcji żywności ekologicznej zakładanie i prowadzenie gospodarstwa ekologicznego.
Zadanie polegające na rekultywacji gruntów zdegradowanych jest jednym z najważniejszych działań
związanych z racjonalnym użytkowaniem ziemi i jej ochroną zapisanym jako jeden z priorytetów
w II Polityce Ekologicznej Państwa. Zadanie to jest o tyle ważne, że 27 kwietnia 2004 roku Rada
Ministrów przyjęła „Programu rządowego dla terenów poprzemysłowych” oznacza to, że kraje
członkowskie przy współpracy z krajami kandydującymi zobowiązują się do przygotowania w ciągu
dwóch lat szeregu regulacji prawnych i instrumentów ekonomicznych ograniczających
zanieczyszczenie gleb. Oznacza to, że również Polska musi podjąć działania w zakresie
uporządkowania i wzmocnienia ochrony prawnej gleb oraz opracować strategię ich ochrony.
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2.3.5 Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie ochrony powierzchni ziemi
LD

Cele długoterminowe
2004-2015

LK

GL1C1

GL1

Poprawa jakości
środowiska pod względem
ziemi i gleb, w tym
zwiększenie atrakcyjności
Gminy

GL1C2

GL1C3

Cele krótkookresowe
2004-2008

Ochrona gleb użytkowanych rolniczo,
zapobieganie zanieczyszczeniom gleb

Zagospodarowanie terenu w sposób
racjonalny

Wspieranie modernizacji gospodarstw
rolnych przechodzących na uprawy
metodami ekologicznymi

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi zadania

GL1C1Z1

Aktualizacja map glebowych

Województwo

w

GL1C1Z2

Okresowa kontrola odczynu pH zawartości
metali ciężkich w glebach użytkowanych
rolniczo

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C1Z3

Ochrona terenów o najwyższych klasach
bonitacji przed zmianą użytkowania

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C1Z4

Wdrażanie działań zmierzających do
ochrony gleb przed erozją poprzez ich
właściwe użytkowanie

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C2Z1

Zachowanie i powiększenie zadrzewień i
zakrzaczeń śródpolowych

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C2Z2

Promowanie upraw energetycznych

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C2Z3

Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki
Rolniczej,

Właściciele gospodarstw
rolnych

L

GL1C2Z4

Promowanie i agroturystyki

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C3Z1

Zorganizowanie cyklu spotkań dla
producentów żywności i przedsiębiorczych
rolników,

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C3Z2

Popularyzacja w gospodarstwach
rolniczych oferty dla turystów, urządzanie
bazy noclegowej dla letników,

Właściciele gospodarstw
rolnych

L

GL1C3Z3

Wyznaczenie na cele upraw łąkowych i
pastwisk terenów o niskiej klasie bonitacji
gleb.

Urząd Gminy
Marklowice

G

GL1C3Z4

Rozwój infrastruktury technicznej terenów
wiejskich.

Właściciele gospodarstw
rolnych

L
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TPZK1C1

TP ZK1

Racjonalne użytkowanie
zasobów naturalnych

TPZK1C2

Wykorzystanie surowców naturalnych w
sposób niezagrażający środowisku

Rekultywacja terenów zdegradowanych
i rewitalizacja terenów
poprzemysłowych

TPZK1C1Z1

Wyznaczenie wokół terenów istniejących
wyrobisk stref ochronnych

Urząd Gminy
Marklowice

G

TPZK1C2Z1

Zapobieganie degradacji i dewastacji
gruntów rolnych poprzez właściwe ich
wykorzystanie w kierunku rolnym przy
uwzględnieniu klas bonitacji

Władający powierzchnią
ziemi”

L

TPZK1C2Z2

Poprawa stanu powierzchni ziemi
rekultywację terenów zdegradowanych i
nieużytków

Władający powierzchnią
ziemi”

L

LD określa następujące elementy środowiska:
TP – Tereny poprzemysłowe i zdegradowane
ZK – Zasoby kopalin
GL – Ochrona gleb rolniczych
KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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2.3.6 Matryca logiczna
Cele
rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć

Źródła i sposoby weryfikacji

Założenia

1

2

3

4

5

Cele nadrzędne

Poprawa jakości środowiska pod względem ochrony
ziemi i gleb w tym zwiększenie atrakcyjności
turystycznej Gminy

Dane z:
Zwiększenie ilości turystów przebywających na
terenie Gminy

Urzędu Gminy Marklowice
Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim

Aktualizacja map glebowych
Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację
terenów zdegradowanych i nieużytków zalesienia.
Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych
poprzez właściwe ich wykorzystanie w kierunku
rolnym przy uwzględnieniu klas bonitacji
Wyznaczenie wokół terenów istniejących wyrobisk
stref ochronnych
Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich.
Wyznaczenie na cele upraw łąkowych i pastwisk
terenów o niskiej klasie bonitacji gleb.

Cele szczegółowe
Programu

Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty
dla turystów, urządzanie bazy noclegowej dla
letników,
Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów
żywności i przedsiębiorczych rolników,
Promowanie agroturystyki,
Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej,
Promowanie upraw energetycznych
Zachowanie i powiększenie zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolowych
Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb
przed erozją poprzez ich właściwe użytkowanie

Dostosowanie do wymogów UE i poprawa
rentowności gospodarstw.
Tworzenie hurtowni produktów hurtowych i punktów
skupu
Tworzenie grup producenckich, stowarzyszeń i
spółdzielni.
Pozarolnicza działalność gospodarcza
Zwiększenie ilości gospodarstw agroturystycznych
Powstanie nowych inwestycji pozarolniczych
Wykształcona i zdolna do efektywnej ochrony
środowiska młodzież
Zachowanie gospodarstw rodzinnych, rozwinięcie
rolnictwa ekologicznego
Działania wspólne w celach edukacyjnych,
opracowania planów i przedsięwzięć w Gminie

Dane z
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego
Urzędu Wojewódzkiego w
Katowicach
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Katowicach
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w
Katowicach

Pozyskanie inwestorów,
Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych

Głównego Urzędu
Statystycznego w Katowicach
Starostwa Powiatowego w
Wodzisławiu Śląskim,
Urzędu Gminy w Marklowice

Ochrona terenów o najwyższych klasach bonitacji
przed zmianą użytkowania
Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali
ciężkich w glebach użytkowanych rolniczo
Aktualizacja map glebowych
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Zrównoważony rozwój terenów wiejskich
Poprawa kondycji gospodarczej terenów wiejskich
Gminy
Oczekiwane rezultaty

Ochrona środowiska i właściwe zagospodarowanie
terenu Gminy
Zwiększenie atrakcyjności Gminy

Alternatywne źródła dochodów rolników,
Oszacowanie zanieczyszczeń w glebie i
dostosowanie produkcji żywnościowej i nie
żywnościowej
Poprawa stanu środowiska terenów rolniczych
zwiększa atrakcyjność turystyczną

Rejestr pozarolniczej
działalności gospodarczej na
terenach wiejskich
Roczne zestawienie ilości
turystów
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2.3.7 Harmonogram realizacji Programu
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

4

5

6

I

1

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

Środki
własne

Partnerzy

8

9

10

11

12

x

x

ODR

[PLN] tys.
7

ZADANIA WŁASNE GMINY *
Zapobieganie degradacji i
dewastacji gruntów rolnych poprzez
właściwe ich wykorzystanie w
kierunku rolnym przy uwzględnieniu
klas bonitacji

2004

2010

Gmina Marklowice,
Władający
powierzchnią ziemi

Zmniejszenie
powierzchni
terenów
zerodowanych

60

x

x

Szkoły wiejskie,
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

15

x

x

Śląski Związek
Gmin i
Powiatów, ODR

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

2.

Wyznaczenie wokół terenów
istniejących wyrobisk stref
ochronnych

2004

2015

Gmina Marklowice

Zapobieganie
powstaniu terenów
zdegradowanych
poeksploatacyjnych

3.

Wyznaczenie na cele upraw
łąkowych i pastwisk terenów o
niskiej klasie bonitacji gleb.

2004

2015

Gmina Marklowice

Zagospodarowanie
terenów niskich
klas bonitacyjnych

Gmina Marklowice

Zwiększenie ilości i
skali produkcji
zdrowej żywności

Gmina Marklowice

Zwiększenie
wiedzy i
doświadczeń
rolników

Gmina Marklowice

Kontrola jakości
gleby

4.

Promowaniei agroturystyki

5.

Zorganizowanie cyklu spotkań dla
producentów żywności i
przedsiębiorczych rolników,

6.

Okresowa kontrola odczynu pH
zawartości metali ciężkich w
glebach użytkowanych rolniczo

2004

2004

2004

2015

2006

2015

350

12

55

36
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7

Ochrona terenów o najwyższych
klasach bonitacji przed zmianą
użytkowania

8

Wdrażanie działań zmierzających
do ochrony gleb przed erozją
poprzez ich właściwe użytkowanie

2004

9

Zachowanie i powiększenie
zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolowych

2004

2004

Gmina Marklowice

Zachowanie
terenów
nieskażonych

10

2015

Gmina Marklowice

Zachowanie
terenów w formie
naturalnej i
zmniejszenie
stopnia ich
drgeadacji

60

2015

Gmina Marklowice

Ograniczenie
procesów
erozyjnych

42

2015

SUMA

640
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L.P.

1

Nazwa zadania

2

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

3

4

5

I

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

[PLN]

[PLN]

[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

8

9

10

11

12

x

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

x

x

Prywatni
inwestorzy, Bank
Ochrony
Środowiska ,

X

x

Prywatni
inwestorzy

X

X

Prywatni
inwestorzy

x

x

Starostwo
Powiatowe

[PLN] tys.
6

7

ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY **

1

Aktualizacja map glebowych

2004

2006

Urząd Wojewódzki

Dostosowanie upraw
do specyfiki gleb

100

2.

Poprawa stanu powierzchni
ziemi rekultywację terenów
zdegradowanych i nieużytków

2004

2015

Władający
powierzchnią ziemi”

Zmniejszenie
powierzchni terenów
zmienionych przez
człowieka

1500

3.

Rozwój infrastruktury
technicznej terenów wiejskich

2004

2015

Właściciele
gospodarstw rolnych

Poprawa jakości i
efektywności
Polskiego rolnictwa

500

4.

Popularyzacja w
gospodarstwach rolniczych
oferty dla turystów, urządzanie
bazy noclegowej dla letników

2004

2015

Właściciele
gospodarstw rolnych

Zwiększenie
dochodów rolników

350

5.

Upowszechnianie zasad Dobrej
Praktyki Rolniczej

2004

2015

Właściciele
gospodarstw rolnych

Produkty wysokiej
jakości

20

SUMA

x

x

x

x

2470
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2.3.8

Wnioski

Jakość gruntów wywiera bezpośredni wpływ na inne elementy środowiska jak stan wód, przydatność
rolnicza, różnorodność florystyczną i architekturę krajobrazu, dlatego też, ochrona gruntów jest bardzo
istotnym elementem ochrony środowiska i nie należy rozpatrywać jej w oderwaniu od pozostałych.
Reasumując możliwości ochrony powierzchni ziemi należy sprecyzować konkretne działania tj.
1. Dostosowanie działań ochronnych i naprawczych na podstawie bezpośredniej identyfikacji
potrzeb ze względu na zróżnicowanie terenu w Gminie.
Gmina Marklowice należy do terenów, na których prowadzona jest działalność górnicza,
eksploatacja węgla kamiennego prowadzona jest przez dwie kopalnie. Wynikiem takiej
działalności jest powstawanie szkód górniczych dochodzących do V kategorii, są to głównie
obniżenia terenu zalewiska bezodpływowe, uszkodzenia infrastruktury drogowej,
wodociągowej
i kanalizacyjnej. Dlatego ważnymi działaniami jest zapobieganie powstaniu części tych
uszkodzeń.
2. Prowadzenie działań w kierunku przeciwdziałaniu powstawaniu terenów zdegradowanych,
Należy skupić działania głównie na przedsięwzięciach prewencyjnych, gdyż nie wszystkie
walory utracone w warunkach przyrodniczych można ponownie przywrócić. Koszt
przeciwdziałania wcześniej rozpoznanym zagrożeniom jest niższy niż koszt usuwania
zniszczeń w następstwie ich wystąpienia. Toteż należy kłaść nacisk na edukację wszystkich
korzystających z walorów przyrodniczych terenów wiejskich.
3. Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich.
Należy przedsięwziąć działania w celu budowy kanalizacji i oczyszczalni zbiorczych lub
współudział w wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Waloryzacja terenów wiejskich i ich właściwe zagospodarowanie oraz rekultywacja terenów
zdegradowanych. Działanie to wiąże się również z procesami erozyjnymi. Działania
zapobiegawcze polegają między innymi na stałym utrzymywaniu powierzchni zadawnionych
w celu minimalizacji erozji wietrznej.
Konieczne jest poznanie stanu gleb, co pozwoli na właściwe zagospodarowanie gruntów
umożliwiające określenie terenów predysponowanych do prowadzenia rolnictwa
ekologicznego, a z drugiej strony wydzielenie terenów najniższych klas bonitacyjnych
i zanieczyszczonych z przeznaczanych na łąki, pastwiska, uprawy nie konsumpcyjne,
plantacje energetyczne i zalesianie oraz inną działalność nierolniczą.

5. Wspieranie modernizacji gospodarstw rolnych
Wspomaganie przeobrażeń w rolnictwie w zakresie modernizacji, wprowadzania nowych
technologii, podnoszenia jakości produktów rolniczych i dostosowanie do standardów UE
wywierających nacisk na prowadzenie działalności w możliwie najmniejszym stopniu
zagrażającej środowisku naturalnemu.
6. Łączenie wiedzy fachowej, zaangażowania i środków we współpracy z podmiotami, w tym
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz ochrony środowiska.
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2.4

Ochrona powietrza

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez
utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

2.4.1

Charakterystyka stanu aktualnego

Czynnikiem, który w znacznym stopniu oddziałuje na poziom życia jest stan czystości powietrza.
W ochronie powietrza przed zanieczyszczeniem występują dwa główne problemy o różnym stopniu
trudności i różnych barierach utrudniających lub ograniczających ich rozwiązywanie.
Pierwszym jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami pyłowymi, powstającymi
w wyniku spalania paliw i stosowania różnorodnych technologii przemysłowych. Drugi problem to
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi.
Zanieczyszczenia to substancje, które ze względu na swoje właściwości zmieniają średni skład
atmosfery. Substancje te są usuwane z atmosfery poprzez procesy fizyczne lub dzięki procesom
biologicznym albo poprzez reakcje chemiczne, w których powstają inne związki będące często
również zanieczyszczeniami tzw. zanieczyszczenia wtórne.
Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych pochodzących
z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w procesach przemysłowych są procesy spalania
paliw dla potrzeb technologicznych oraz grzewczych. Przyczynami tego są przede wszystkim
przestarzałe urządzenia wytwórcze, nisko sprawne instalacje ochrony środowiska, jak też spalanie
niskiej jakości paliw.
Praktycznie wszystkie składniki spalin, z wyjątkiem pary wodnej są zanieczyszczeniami powietrza.
Część z nich należy do składników mniej toksycznych, choć wywołujących dalekosiężne skutki
klimatyczne, ale pozostała większość to bardzo szkodliwe związki bezpośrednio zagrażające
człowiekowi, zwierzętom i roślinności.
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak
najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla
i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory
aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy. Wraz z pyłem
emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i benzo(α)piren, który uznawany
jest za jedną z bardziej znaczących substancji kancerogennych, co przy występujących stężeniach
stwarza istotne ryzyko zdrowotne dla mieszkańców. Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw
sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą dostawać się substancje
chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany.
Oprócz szkodliwego oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, emisje zanieczyszczeń do
powietrza powodują straty gospodarcze. Stopień oddziaływania na środowisko zależy od wielu
czynników oraz od odporności organizmów na zanieczyszczenia. Również nie do pominięcia są
czynniki klimatyczne takie jak: temperatura, nasłonecznienie, wilgotność powietrza czy prędkość
wiatru. Żadne z zanieczyszczeń nie występuje pojedynczo, w formie wyizolowanej i rzadko które nie
podlega w powietrzu dalszym przemianom. Poza tym w działaniu zanieczyszczeń na organizmy żywe
obserwuje się występowanie zjawiska synergizmu, tj. działania skojarzonego, wywołującego efekt
większy, niżby to wynikało z sumy efektów poszczególnych składników.
Ze źródeł emisji poza przemysłowych istotną rolę odgrywają źródła emisji niskiej związanej
z eksploatacją niskosprawnych palenisk węglowych w domach mieszkalnych i użyteczności
publicznej.
Paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres czasu będą podstawowym nośnikiem energii (głównie ze
względów ekonomicznych), wobec czego szczególną uwagę należy zwrócić na zagadnienia
ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesie ich spalania, a więc na kierunki modernizacji samych
źródeł ciepła, substytucję paliw, wprowadzenie nowych technik i technologii spalania, a także
sprawdzone metody oczyszczania spalin i utylizacji odpadów paleniskowych. Należy zwrócić uwagę
na możliwość wykorzystania czystych źródeł energii oraz źródeł odnawialnych. Do źródeł
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energetycznych o charakterze odnawialnym należy między innymi biomasa roślinna. Źródłem biomasy
wykorzystywanej dla celów energetycznych mogą być odpady tartaczne oraz drewno odpadowe
z wyrębu i czyszczenia lasów. Perspektywicznie dodatkowym źródłem biomasy mogą być uprawy
energetyczne prowadzone na nieużytkach i terenach niezagospodarowanych, wilgotnych czy
zalewowych.
Racjonalizacja wytwarzania i użytkowania ciepła jest najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony
środowiska w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa.
Zanieczyszczenie powietrza na terenie Gminy Marklowice może być powodowane przez następujące
czynniki:
–

emisję zorganizowaną pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niską
emisję,

–

emisję ze środków transportu i komunikacji,

–

emisję transgraniczną (spoza terenu gminy),

–

emisję niezorganizowaną.

Źródła zanieczyszczeń atmosfery na terenie Gminy
System ciepłowniczy
Na terenie Gminy Marklowice występują dwa odrębne systemy ciepłownicze:
1)

ciepłownia „Marklowice” należąca do EC Marcel, zaopatrujaca w energię cieplną i ciepłą
wodę użytkową KWK Marcel oraz kilka budynków użyteczności publicznej;

2)

ciepłownia „Jankowice” należącej do Kompani Węglowej S.A. pracującej na potrzeby KWK
„Jankowice”.

Dane techniczne – Ciepłownia Marklowice
Pracują tu trzy kotły rusztowe wodne WR – 5, WR – 2,5 o sprawności 80 %, na węgiel oraz WR – 5
przystosowany do współspalania węgla kamiennego z gazem kopalnianym o sprawności 90 %. Kotły
wyposażone są w urządzenia odpylające o sprawności 86 %. Łączna moc zainstalowana wynosi
14,5 MW.
Dane techniczne – Ciepłownia Jankowice
Źródła ciepła stanowią cztery kotły rusztowe, wodne na węgiel: trzy WR – 5 oraz jeden WR – 2,5 o
łącznej mocy 20,3 MW. Sprawność kotłów mieści się w granicach od 73 do 75 %. Sprawność
urządzeń odpylających wynosi 87 %. Średnio w sezonie zużycie paliwa kształtuje się na poziomie
około 4000 ton. Spalany węgiel ma wartość opałową 24,8 MJ/kg.
W 2002 roku z systemu ciepłowniczego sprzedano około 113 TJ energii, co stanowiło ponad 50 %
energii wytworzonej na potrzeby grzewcze i c.w.u na terenie Gminy. Na podstawie informacji
zawartych w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło…” oszacowano emisję z sektora
ciepłowniczego na terenie Gminy.
Tabela 2-17. Emisja zanieczyszczeń z ciepłowni na terenie Gminy Marklowice.
Lp.

Rodzaj zanieczyszczenia

Roczna emisja zanieczyszczeń
ton/rok

1

2

3

1

SO2

53,8

2

NOx

26,2

3

CO

48,9

4

Pył

17,3
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System gazowniczy
Gmina Marklowice jest w chwili obecnej w pełni zgazyfikowana. Łączna długość gazociągów na
terenie Gminy wynosi około 29 km, w których skład wchodzą gazociągi średnio i niskoprężne. W roku
2002 zużycie gazu ziemnego GZ – 50 wyniosło 358 tyś. m 3, z czego prawie 80 % przypadło na
gospodarstwa domowe (do celów grzewczych zużyto 212 tyś. m3, co pokryło 9 % zapotrzebowania
na ciepło) . Przewiduje się, że w roku 2005 całkowite zużycie gazu wyniesie 362 tyś. m3.
Indywidualne systemy grzewcze
Aktualnie gospodarstwa domowe na terenie Gminy Marklowice korzystają w zdecydowanej większości
z niskosprawnych palenisk węglowych opalanych najczęściej niskogatunkowym węglem.
Przeważajaca część infrastruktury mieszkaniowej w Gminie pochodzi z przed roku 1988. Przeciętne
roczne zużycie energii na ogrzewanie w budynkach z tego okresu wynosi 240 – 380 kWh/m2. dla
budynków budowanych obecnie wskaźnik ten mieści się w granicach 90 – 120 kWh/m2. Większa
energochłonność wiąże się z większym zużyciem paliw (węgla) i większą emisją. Ponadto
wprowadzane do atmosfery substancje emitowane są emitorami o wysokości około 10m, co powoduje
rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń po najbliższej okolicy. W indywidualnym ogrzewnictwie
funkcjonują urządzenia grzewcze o przestarzałej konstrukcji jak kotły komorowe tradycyjne, bez
regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa do paleniska oraz bez regulacji i kontroli powietrza
wprowadzanego do procesu spalania, o sprawności do 65 %. W nieefektywnych urządzeniach
grzewczych spala się niskiej jakości węgiel, a często także różnego rodzaju materiały odpadowe
i odpady komunalne. Strukturę zużycia nośników ciepła w ogrzewnictwie indywidualnym
przedstawiono na poniższym rysunku. Na podstawie informacji ze spisu powszechnego z 2002 roku
szacuje się, że na terenie Gminy Marklowice istnieje około 800 kotłowni przydomowych starej
generacji. Roczne zużycie węgla w tych kotłowniach oszacowano na poziomie ok. 6 400 ton, co
powoduje znaczną emisję substancji szkodliwych do atmosfery. Emisja zanieczyszczeń z tych źródeł
jest szczególnie uciążliwa ze względu na niskie kominy i małe rozproszenie zanieczyszczeń.

9%

4%

4%

83%

węgiel

gaz sieciowy

propan butan

inne

Rysunek 2-20. Struktura zużycia nośników energii na potrzeby ogrzewnictwa indywidualnego.
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W budynkach użyteczności publicznej oraz placówkach handlowych zapotrzebowanie na ciepło do
ogrzewania pokrywane jest głównie z sieci ciepłowniczej. Strukturę zużycia nośników energii w tych
obiektach przedstawiono na poniższym rysunku.

18%

11%

71%

gaz sieciowy

węgiel

ciepło sieciowe

Rysunek 2-21. Struktura zużycia nośników energii na potrzeby ogrzewania w budynkach użyteczności
publicznej i obiektach handlowych.

Na podstawie powyższych informacji oszacowano wielkość emisji zanieczyszczeń do atmosfery ze
spalania paliw do celów grzewczych w sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Marklowice.
Tabela 2-18. Wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń ze spalania węgla w ogrzewnictwie
indywidualnym na terenie Gminy Marklowice.
Roczna emisja zanieczyszczeń
Lp.

Rodzaj zanieczyszczenia
ton/rok

1

2

3

1

SO2

82,0

2

NOx

6,4

3

CO

288,4

4

Pył

134,6

Aktualnie istotnym elementem polityki Gminy, dla obniżenia emisji do powietrza zanieczyszczeń
wynikających z „niskiej emisji”, poza promowaniem stosowania paliw czystych ekologicznie (gaz, olej
opałowy) jest stworzenie mechanizmów popularyzujących stosowanie wysokosprawnych,
niskoemisyjnych kotłów na paliwo stałe w gospodarstwach indywidualnych.
Gmina Marklowice od 1995 roku realizuje szeroki i systematyczny program ekologiczny. W ramach
ochrony powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji Gmina zrealizowała następujące inwestycje
i inne działania:
w latach 1996 – 1997 rozbudowano sieć ciepłowniczą dla centrum Gminy; wykonano 2 stacje
wymienników, 3 węzły cieplne; źródło ciepła zasilane jest węglem i gazem z odmetanowania
szybu górniczego;
w 1999 roku: wymiana źródła ciepła w SP nr 2 z kotła węglowego na gazowy;
udzielanie nieoprocentowanych kredytów na wykonanie modernizacji budynków mieszkalnych;
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promocja nowoczesnych technik grzewczych: organizacja targów branżowych, publikacje
prasowe;
akcja dotowania kotłów węglowych niskoemisyjnych dla właścicieli indywidualnych domów
mieszkalnych;
Obecnie oferowany jest na polskim rynku szereg rozwiązań oferujących wysokosprawne kotły, są to
na przykład:

− kotły komorowe węglowe o mocy w zakresie 10 – 150 kW, z ceramiczną komorą dopalania
spalin,

− kotły retortowe o mocy w zakresie 15 – 1200 kW, dla indywidualnych odbiorców w budynkach
jednorodzinnych lub zabudowie gospodarczej oraz w budynkach użyteczności publicznej.
Głównymi zaletami palenisk retortowych są:
−

konieczność
stosowania
energetycznych,

specjalnych

sortymentów,

wysokojakościowych

węgli

− wysoka sprawność gwarantująca najniższe koszty wytwarzania ciepła - od 14 do 18 zł / GJ
w przypadku gospodarstw domowych,
−

bardzo małe zaangażowanie obsługi,

−

dopracowany i precyzyjnie sterowany proces spalania węgla, gwarantujący spełnienie norm
emisji substancji toksycznych do powietrza.

Urządzenia te ( przede wszystkim kotły z paleniskami retortowymi ) pojawiły się w Polsce z krajów
Europy Zachodniej gdzie są dopuszczone do stosowania właśnie ze względu na fakt spełnienia
wymagań ekologicznych i cieplnych. Wymienione kotły posiadają sprawność przekraczającą 80%
(sprawność kotłów wyprodukowanych do końca lat 80 – tych wynosi zwykle do 65%), oraz spełniają
wymagania emisyjne. Warunkiem dotrzymania gwarantowanych parametrów emisji jest spalanie
określonych sortymentów węgla. Koszty inwestycyjne związane z budową kotłowni retortowej to 800 –
900 zł/kW mocy zainstalowanej. Cenę wyprodukowania jednostki energii z węgla i innych nośników
przedstawiono w poniższej tabeli.
Tabela 2-19. Koszty wyprodukowania 1GJ energii cieplnej z różnych nośników energii.

Cena paliwa

Jedn.

Miał
węglowy

Węgiel
groszek

zł/t

210

300

zł/m
Cena energii cieplnej

3

zł/GJ

16

14

Gaz ziemny

Olej
opałowy

Słoma

Odpady
drzewne

135
0,86

1500

33

46

60
10

11

Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń
Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wykorzystanie paliw płynnych do
napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach rolniczych, budowlanych,
w kolejnictwie. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca w obrocie
tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Charakterystycznymi
cechami emisji komunikacyjnej są:
–

stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych;

–

koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg;

–

nierównomierność w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia
ruchu.

Na wielkość tej emisji mają wpływ:
–

stan jezdni;
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–

konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów, warunki pracy silników;

–

rodzaj paliwa;

–

płynność ruchu.

Na terenie Gminy znajdują się tereny przeznaczone zarówno pod komunikację drogową (kołową) jak
i kolejową. Klasyfikacja funkcjonalno-administracyjna układu Gminy przedstawia się następująco:
brak jest ciągu o funkcji drogi krajowej,
droga wojewódzka nr 932 to główna arteria Gminy przebiegająca ulicą Wyzwolenia.
Administratorem drogi 932 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Odcinek drogi 932
na terenie Gminy ma długość około 4,3 km;
drogi powiatowe mają łącznie długość 4,4 km. Administratorem tych dróg jest Powiatowy
Zarząd Dróg Publicznych w Wodzisławiu Śląskim.
pozostałe ciągi kołowe na terenie gminy to drogi gminne i drogi wewnętrzne pełniące funkcje
ciągów lokalnych i dojazdowych. Łączna długość dróg gminnych wynosi około 49 km.
Ocena ciągów komunikacyjnych nie jest zadowalająca. Do najczęściej spotykanych mankamentów
należy: nienormatywna szerokość, zły stan nawierzchni. Czynniki te negatywnie wpływają na
organizację, płynność ruchu pojazdów. Pociąga to za sobą większe zużycie paliwa i większą emisję
substancji szkodliwych. Ze względu na dużą ilość czynników, jak i znaczny zakres ich zmienności
bardzo trudno jest wyznaczyć ilość substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do
atmosfery. Na podstawie znanych wartości średniego statystycznego składu mieszanki dla
poszczególnych rodzajów silników i odpowiadających im wartości emisji substancji oszacowano
(wg J Jakubowski – „Motoryzacja a środowisko) przeciętny skład spalin silnikowych.

Tabela 2-20. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo).
Składnik

Silniki o zapłonie
iskrowym

Silniki wysokoprężne

Uwagi

Azot

24-77

76-78

nietoksyczny

Tlen

0,3-8

2-18

nietoksyczny

Para wodna

3,0-5,5

0,5-4

nietoksyczny

Dwutlenek węgla

5,0-12

1-10

nietoksyczny

Tlenek węgla

0,5-10

0,01-0,5

toksyczny

Tlenki azotu

0,0-0,8

0,0002-0,5

toksyczny

Węglowodory

0,2-3

0,009-0,5

toksyczny

Sadza

0,0-0,04

0,01-1,1

toksyczny

Aldehydy

0,0-0,2

0,001-0,009

toksyczny

Gmina posiada układ kolejowy na potrzeb górnictwa. Do szybów „Marklowice” i kopalni „Jankowice”
doprowadzone są bocznice linii kolejowych o łącznej długości około 2,5 km. Na terenie Gminy nie ma
pasażerskiej komunikacji kolejowej.
Emisja transgraniczna
Na stan atmosfery ma także wpływ emisja zanieczyszczeń ze źródeł poza granicami Gminy. Emisja
tego typu jest związana z obecnością w najbliższym sąsiedztwie Gminy takich ośrodków miejskich jak:
Wodzisław Śląski, Rybnik, Radlin . Od strony tych miast mogą napływać zanieczyszczenia
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atmosferyczne związane z energetycznym spalaniem paliw, istnieniem przemysłu np.: koksownia
"Radlin". Uciążliwe mogą być również zanieczyszczenia, z obszaru Republiki Czeskiej.
Na terenie Gminy występuje przewaga wiatrów słabych i bardzo słabych. Oprócz charakterystycznego
dla terenów ROW ogólnie słabego przewietrzenia dolnych warstw powietrza, w Marklowicach może
wystąpić dodatkowo zjawisko tłumienia ruchów adwekcyjnych powietrza ze względu na otoczenie
terenów Gminy z północy, zachodu i południa zespołami zieleni wysokiej w postaci kompleksów
leśnych.
Róża wiatrów opracowana dla terenu sąsiedniego Radlina wykazuje, że w rejonie przeważają wiatry
z kierunków południowo-zachodniego (23 % ogółu wiatrów) i zachodniego (17 %). Udział ciszy
stanowi~22,8 %).
Emisja niezorganizowana
Do emisji niezorganizowanej możemy zaliczyć emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
z obiektów powierzchniowych takich jak hałdy, komunalne i przemysłowe składowiska odpadów, dzikie
składowiska odpadów oraz oczyszczalnie ścieków, jak również emisję zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych
np. spawanie czy lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na powierzchni
ziemi jak wypalanie traw, itp.
Źródła emisji niezorganizowanej na terenie Gminy mogą stanowić dzikie wysypiska, działania
związane przeładunkiem paliw ciekłych.
Podsumowując, największy wpływ na stan powietrza w Gminie Marklowice ma emisja
z indywidualnych palenisk przydomowych. „Niska emisja” to obecnie problem większości gmin.
Gmina Marklowice aktywnie działa na rzecz walki z tym zjawiskiem. Jednak względy ekonomiczne
decydowały i decydują o tym, że w wielu gospodarstwach domowych spala się najgorsze gatunki
węgla, co w połączeniu z przestarzałymi i nisko sprawnymi piecami wcale nie gwarantuje taniego
ciepła natomiast na pewno gwarantuje odczuwalne zanieczyszczenie powietrza.

2.4.2

Ocena jakości powietrza

Jednym z elementów mających istotny wpływ na stan jakości powietrza są warunki klimatyczne
obszaru, a w szczególności warunki anemologiczne (kierunek i prędkość wiatru). Istnieje ścisły
związek pomiędzy obserwowanymi poziomami stężeń i warunkami meteorologicznymi wpływającymi
na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Kierunek i prędkość wiatru decydują o napływie
zanieczyszczeń z zewnątrz, natomiast cisze niekorzystnie wpływają na przewietrzanie terenu
i powodują lokalne wzrosty koncentracji zanieczyszczeń.
Przedstawione powyżej warunki w następujący sposób wpływają na stan powietrza na terenie Gminy
Marklowice:
−

cisze i wiatry słabe stanowiące o ograniczonych możliwościach wymiany powietrza, sprzyjają
okresowym wzrostom lokalnych koncentracji zanieczyszczeń. Na omawianym obszarze
przeważają wiatry słabe i cisze;

− warunki anemologiczne modyfikowane są lokalnie przez rzeźbę terenu, istniejącą zabudowę
sterującą ruchem mas powietrza. Najczęstsze wiatry odnotowuje się z kierunków południowo –
zachodniego, północno – zachodniego oraz zachodniego. Średnie prędkości wahają się
w przedziale od 2 do 3 m/s. Przeważające kierunki wiatrów sprzyjają napływowi
zanieczyszczeń od strony miast: Wodzisław, Rybnik, Radlin.
Na podstawie danych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Katowicach zawartych
w opracowaniu „Zanieczyszczenie atmosfery w województwie śląskim”; można stwierdzić, że roczny
poziom opadu pyłu w Gminie Marklowice w latach 2000 – 2002 w odniesieniu do pozostałych gmin
powiatu wodzisławskiego przyjmował wartości pośrednie. Analogiczna sytuacja występuje
w przypadku wskaźników wartości opadu metali w latach 1999 – 2001. Na terenie Gminy nie
przekroczone zostały dopuszczalne normy w stosunku do opadu metali.
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Tabela 2-21. Opad pyłu w gminach powiatu wodzisławskiego w 2000 roku.
Opad pyłu w roku 2000 w okresach – wartość dopuszczalna 200
[g/(m2rok)]
Miasto/gmina

Średnia w okresach
1995/99

1996/00

Grzewczy zimowy
[g/(m2sezon)]

Letni
[g/(m2sezon)]

Grzewczy
jesienny
[g/(m2sezon)]

Rok
[g/(m2rok)]

Lata
[g/(m2rok)]

Lata
[g/(m2rok)]

Godów*

15

29

10

54

220

162

Gorzyce*

20

29

12

61

205

181

Lubomia

18

41

18

77

288

239

Marklowice*

15

31

11

57

234

169

Mszana*

15

26

11

52

231

170

Pszów

6

63

6

75

182

146

Radlin*

19

37

13

69

325

231

Rydułtowy*

22

52

18

92

342

278

Wodzisław Śl.*

14

36

11

61

279

184

Tabela 2-22. Opad pyłu w gminach powiatu wodzisławskiego w 2001 roku.
Opad pyłu w roku 2001 w okresach – wartość dopuszczalna 200
[g/(m2rok)]
Miasto/gmina

Średnia w okresach
1996/00

1997/01

Rok
[g/(m2rok)]

Lata
[g/(m2rok)]

Lata
[g/(m2rok)]

Grzewczy zimowy
[g/(m2sezon)]

Letni
[g/(m2sezon)]

Grzewczy
jesienny
[g/(m2sezon)]

Godów*

18

25

13

56

64

57

Gorzyce*

15

23

11

49

64

60

Lubomia

30

34

25

89

88

83

Marklowice*

21

33

17

71

67

61

Mszana*

29

18

9

56

66

58

Pszów

13

30

8

50

55

53

Radlin*

29

36

15

80

93

81

Rydułtowy*

32

41

16

89

103

95

Wodzisław Śl.*

22

22

9

53

77

65
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Tabela 2-23. Opad pyłu w gminach powiatu wodzisławskiego w 2002 roku.
Średnia w okresach

Opad pyłu w roku 2002 w okresach – wartość dopuszczalna 200
[g/(m2rok)]
Miasto/gmina

1997/01

1998/02

Grzewczy zimowy
[g/(m2sezon)]

Letni
[g/(m2sezon)]

Grzewczy
jesienny
[g/(m2sezon)]

Rok
[g/(m2rok)]

Lata
[g/(m2rok)]

Lata
[g/(m2rok)]

Godów*

16

29

9

54

57

56

Gorzyce*

16

24

7

47

60

56

Lubomia

24

36

9

69

83

82

Marklowice*

24

34

12

70

61

61

Mszana*

16

20

9

45

59

54

Pszów

12

42

10

63

53

57

Radlin*

24

36

20

80

81

76

Rydułtowy*

26

43

16

85

95

90

Wodzisław Śl.*

15

27

9

51

65

59

Tabela 2-24. Opad metali w gminach powiatu wodzisławskiego w 1999 roku.
Opady metali w 1999 roku Jedn.: [mg/(m2rok)]; [g/(m2rok)] - Fe

Miasto/gmina
Pb

Zn

Cd

Cu

Cr

Ni

Fe

Mn

Co

Wartości
dopuszczalne

100

-

10

-

-

-

-

-

-

Godów*

12

64

0,43

4

2,0

3,8

1,5

31

-

Gorzyce*

15

135

0,57

6

1,9

4,7

1,3

27

-

Lubomia

23

167

0,60

10

3,6

6,8

2,7

82

-

Marklowice*

26

261

0,73

8

2,2

7,2

1,4

32

-

Mszana*

9

63

0,32

6

2,0

3,1

1,0

25

-

Pszów

10

93

0,37

5

1,5

2,5

1,0

17

-

Radlin*

24

515

0,68

8

3,2

5,7

3,2

45

-

Rydułtowy*

11

122

0,64

7

1,2

6,9

1,1

51

-

Wodzisław Śl.*

14

73

0,33

5

1,9

5,3

1,3

31

-
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Tabela 2-25. Opad metali w gminach powiatu wodzisławskiego w 2000 roku.
Miasto/gmina

Opady metali w 2000 roku Jedn.: [mg/(m2rok)]; [g/(m2rok)] - Fe
Pb

Zn

Cd

Cu

Cr

Ni

Fe

Mn

Co

Wartości dopuszczalne

100

-

10

-

-

-

-

-

-

Godów*

12

64

0,45

5

1,9

3,0

1,4

30

1,30

Gorzyce*

11

79

0,28

4,5

1,5

3,4

1,4

28

1,56

Lubomia

13

89

0,28

6

3,0

2,4

1,3

48

0,89

Marklowice*

11

73

0,23

5

2,0

3,5

1,2

28

3,58

Mszana*

9

73

0,25

4,5

1,7

2,3

1,0

24

0,65

Pszów

11

826

1,05

10

1,3

14,1

0,8

22

1,40

Radlin*

14

509

0,45

5,4

1,9

2,8

1,5

32

0,98

Rydułtowy*

19

121

0,66

15

2,5

3,3

2,3

55

0,99

Wodzisław Śl.*

11

81

0,27

4,5

1,7

3,1

1,2

32

0,89

Tabela 2-26. Opad metali w gminach powiatu wodzisławskiego w 2001 roku.
Opady metali w 2001roku Jedn.: [mg/(m2rok)]; [g/(m2rok)] - Fe

Miasto/gmina
Pb

Zn

Cd

Cu

Cr

Ni

Fe

Mn

Co

Wartości dopuszczalne

100

-

10

-

-

-

-

-

-

Godów*

9

61

0,7

7

1,4

1,5

1,2

25

1,24

Gorzyce*

9

53

0,29

4,5

1,0

1,1

1,0

21

0,88

Lubomia

11

70

0,3

5

1,3

1,5

1,3

49

1,16

Marklowice*

16

72

0,37

7

1,7

2,0

1,6

35

0,69

Mszana*

9

82

0,46

4

1,2

1,3

1,0

21

0,8

Pszów

7

63

0,27

3

0,7

3,6

0,6

10

0,69

Radlin*

18

470

0,48

11

1,7

3,0

1,8

36

1,27

Rydułtowy*

19

141

0,68

11

2,1

2,7

2,6

50

1,51

Wodzisław Śl.*

11

111

0,33

5

1,6

1,7

1,2

27

1,00

* wartość uśredniona dla całej gminy/miasta

2.4.3

Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

Na stan zanieczyszczenia powietrza w przyszłości będą miały wpływ, skala i kierunki rozwoju Gminy.
Z punktu widzenia stanu czystości powietrza rozwój danego obszaru ocenia się poprzez
przewidywany wzrost zanieczyszczeń wynikający z rozwoju budownictwa mieszkaniowego i stref
aktywności gospodarczej, które to działania wymuszają wzrost potrzeb energetycznych
i w konsekwencji emisję zanieczyszczeń.
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Podejmowane działania stwarzające warunki umożliwiające realizację zadań w zakresie ochrony
powietrza na terenie Gminy powinny być realizowane poprzez:
1. Kontynuację działań dążących do podnoszenia społecznej świadomości proekologicznej
w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń
pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych spowodowanych
zanieczyszczeniem atmosfery.
2. Stworzenie i wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji.
3. Określenie potencjalnych terenów lokalizacji obiektów szkodliwych, które mogą być
potencjalnym źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
4. Ograniczenie emisji ze środków transportu poprzez modernizację i przebudowę dróg, na terenie
Gminy.

5. Realizację zadań w zakresie wykorzystania źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

2.4.3.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Przyjęcie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność dostosowania krajowych systemów
prawa do obowiązującego prawa UE we wszystkich dziedzinach. W zakresie jakości powietrza w UE
obowiązują:
„Dyrektywa ramowa 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza”. Dyrektywa ta ma
na celu określenie głównych zasad wspólnej strategii. Strategia ta:
− definiuje i wytycza cele jakości powietrza dla obszaru UE w celu uniknięcia, zapobieżenia lub
ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska,
− dokonuje oceny jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych
przyjętych metod i kryteriów,

− przewiduje opracowanie odpowiednich materiałów informacyjnych i zapewnienie dostępu do
nich obywatelom,
− zakłada utrzymanie jakości powietrza, jeżeli jest ona dobra i poprawienie jej w innych
przypadkach.
Obowiązujące normy jakości powietrza, będą zastępowane przez dyrektywy „córki” na podstawie
dyrektywy ramowej:
−

Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne wartości
dla CO i nie spalonych emisji węglowodorów z silników pojazdów samochodowych.

−

Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin
z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych w rolnictwie i leśnictwie.

− Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO 2 i cząstek
zawieszonych w powietrzu.
−

Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu w powietrzu
atmosferycznym.

−

Dyrektywa 85/203/EWG – ustanawia obowiązujące dopuszczalne wartości tlenku azotu.

−

Dyrektywa 88/77/EWG – ustanawia wymogi techniczne i dopuszczalne CO, węglowodorów,
NOx dla samochodów ciężarowych.

−

Dyrektywa 85/210/EWG – w sprawie zawartości ołowiu w benzynie.

−

Dyrektywa 92/72/EWG – ustanawia wartości progowe ozonu.

−

Dyrektywa 93/12/EWG – w sprawie zawartości siarki w paliwach płynnych.

− Dyrektywa 94/63/WE – ma na celu ograniczenie emisji lotnych związków organicznych (VOC)
pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny.
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− Dyrektywa 99/30/WE w sprawie wartości granicznych stężenia SO2, NO2, NOx, pyłu i ołowiu
w powietrzu.
−

Dyrektywa 84/360/EWG w sprawie ograniczania zanieczyszczeń powietrza powodowanych
przez zakłady przemysłowe.

−

Dyrektywa 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.

−

Dyrektywa 88/609/EWG w sprawie ograniczenia emisji z niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw.

−

Dyrektywa 89/369/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza przez nowe
zakłady spalania odpadów komunalnych.

−

Dyrektywa nr 2003/17/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 3 marca 2003
wprowadzająca poprawki do Dyrektywy 98/70/EC dot. jakości benzyny i oleju napędowego.

−

Dyrektywa Komisji nr 2002/80/EC z 3 października 2002 dostosowania do postępu
technicznego Dyrektywy Rady Europy nr 70/220/EEC o sposobach jakie powzięte mają zostać
przeciw zanieczyszczeniu powietrza przez emisję z silników samochodowych.

−

Decyzja Rady Europejskiej nr 2003/507/EC z 13 Czerwca 2003 o przystąpieniu Wspólnot
Europejskich do protokołu z 1979 Konwencji o dalekosiężnych skutkach transgranicznego
zanieczyszczenia powietrza.

−

Decyzja Rady Europy nr 2003/37/E z 16 stycznia 2003 dot. o metodach pomiaru PM2.5 wg
Dyrektywy 1999/30/EC.

Dostosowywanie się do prawa UE spowoduje konieczność zmniejszenia emisji szkodliwych substancji
do powietrza. Związane jest to z wieloma inwestycjami i modernizacjami istniejących źródeł ciepła
oraz dociepleniem budynków. Działania takie spowodują zmniejszenie zużycia energii co
w konsekwencji obniży ilość odprowadzanych zanieczyszczeń do powietrza.

2.4.3.2 Aktualny stan prawa polskiego w zakresie ochrony powietrza
Ochrona środowiska w zakresie ochrony powietrza realizowana jest w oparciu o następujące przepisy
prawne:
− Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska zwana dalej POŚ (Dz.U. Nr 62 z dnia
27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami).
− Ustawa z dnia 27.07.2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 z dnia 27.06.2001r. poz.1085 wraz
z późniejszymi zmianami).

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 25.06.2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu
ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 112 z dnia 20.07.2002r. poz.982).
− Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna
odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667).

− Rozporządzenie z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. Nr 179, poz. 1490).
− Rozporządzenie z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących
lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy
składowisk odpadów ·(Dz. U. Nr 61, poz. 549).
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 163, poz. 1584).
− Rozporządzenie z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057).
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− Rozporządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
(Dz. U. Nr 110, poz. 1058).

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717).
− Rozporządzenie z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zakupu
energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w
skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (Dz. U. Nr 104, poz. 971).

− Obwieszczenie z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych
i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2002 r. przypadających na
jednego mieszkańca (Mon. Pol. Nr 23, poz. 340).
− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.03.1.12 z dnia 8 stycznia 2003 r.).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów
tolerancji
dla
dopuszczalnych
poziomów
niektórych
substancji
(Dz. U. nr 87 poz. 796 z dnia 27.06.2002r.);

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny poziomów substancji
w powietrzu (Dz.U. nr 87 poz. 798 z dnia 27.06.2002r.).

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 122, z dnia 28.09.1998r. poz. 805).

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. nr 98, poz. 1067).
Te akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz
administracji na rzecz ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza.

2.4.3.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy
Marklowice w zakresie ochrony powietrza
W zdecydowanej większości budynki na terenie Gminy ogrzewane są przestarzałymi systemami
centralnego ogrzewania, zaopatrzonymi w kotły o mocach cieplnych do 100 kW. Stosowane
urządzenia grzewcze są nieefektywne, kominy spalinowe są niskie, spalany węgiel – złej jakości.
W konsekwencji, wiele trujących części lotnych, zawartych w spalanym węglu (smoły, popioły,
toksyczne gazy, będące w 30% składnikami węgla) nie są spalane, lecz uwalniane bezpośrednio do
atmosfery.
Diagnoza sytuacji ekoenergetycznej Gminy w kontekście ochrony powietrza:
1. Analiza sytuacji strategicznej w gospodarce energetycznej Gminy wskazuje na istnienie mało
sprzyjających warunków zewnętrznych umożliwiających restrukturyzację energetyki
konwencjonalnej i rozwój energetyki odnawialnej.
2. W ślad za rządową strategią rozwoju energetyki odnawialnej nie pojawiły się preferencje
i instrumenty finansowe zachęcające do realizacji projektów ekoenergetycznych.
3. Utrzymuje się nadal niekorzystna relacja jednostkowych kosztów produkcji i cen energii ze
źródeł odnawialnych w porównaniu z energetyką konwencjonalną.
4. Szansa na modernizację indywidualnych systemów grzewczych tkwi we wzroście dostępności
środków europejskich związanych z realizacją infrastruktury środowiskowej. Główną rolę w ich
pozyskiwaniu powinna odegrać Gmina.
5. Na niekorzyść inicjatyw, innowacji i inwestycji związanych z ochroną powietrza, dla Gminy
działać będzie w średnioterminowej perspektywie słabość finansowa uczestników lokalnego
rynku kapitałowego, a zwłaszcza gospodarstw domowych.
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Głównym źródłem zanieczyszczenia atmosfery na terenie Gminy są indywidualne kotłownie węglowe.
Efektywne ograniczenie „niskiej emisji” uzyskuje się poprzez skoordynowane działania obejmujące:

− kompleksowe rozwiązania związane z obniżeniem energochłonności obiektów (działania
termomodernizacyjne) tj. docieplenie ścian, stropodachów, wymiana stolarki okiennej
i drzwiowej itp.,

− wymianę pieców węglowych i tradycyjnych kotłów węglowych na proekologiczne źródła energii
o mocy dostosowanej do potrzeb obiektu i modernizację wewnętrznego systemu grzewczego
budynku, z uwzględnieniem elementów automatycznej regulacji.
W ramach wymiany pieców węglowych i tradycyjnych kotłów na źródła proekologiczne uwzględnia się
przede wszystkim:
−

podłączenie do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego i zastosowanie np. kotła gazowego,

−

wymianę kotła na niskoemisyjny, wysokosprawny kocioł węglowy,

−

zastosowanie źródła energii odnawialnej.

Podjęcie kompleksowych działań w zakresie ochrony powietrza pozwoli na optymalne wykorzystanie
środków pomocowych dla realizacji zadań zarówno przez osoby prawne jak i osoby fizyczne.
W poniższej tabeli przedstawiono efekt ekologiczny osiągnięty poprzez wymianę starych kotłów
węglowych (założono sprawność 65%) na kotły węglowe niskoemisyjne w ogrzewnictwie
indywidualnym. W efekcie zwiększenia efektywności energetycznej użytkowania paliw zmniejszy się
emisja zanieczyszczeń do atmosfery. Przedstawione dane są szacunkowe.
Tabela 2-27. Szacunkowa emisja i prognozowane efekty ekologiczne związane z wymianą starych
kotłów węglowych na kotły węglowe retortowe w ogrzewnictwie indywidualnym.
Wyszczególnienie

Stan istniejący
t/rok

Stan prognozowany
t/rok

Efekt ekol.bezwzgl.
t/rok

Efekt
ekol.wzgl.
%

Pył

134,6

64,7

69,9

52

SO2

82,0

55,2

26,8

33

NOx

6,4

4,3

2,1

33

CO

288,4

194,1

94,3

33

CO2

12 820

8 626

4 194

33

2.4.4

Cele i kierunki działań

W grudniu 2002r. wydany został dokument pt. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. W zakresie dotyczącym „Zanieczyszczenia
powietrza” określone zostały cele średniookresowe do 2010r. i zadania na lata 2003 – 2006.
W programie rządowym pt. II Polityka ekologiczna państwa uchwalonym w sierpniu 2001r., ustalone
zostały limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu
środowiska, dotyczące celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 roku. Do mających wpływ na stan
czystości powietrza należą:
−

ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990r. i 25% w stosunku do 2000r.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

− ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, azotu o 31%, niemetanowych
lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990r.,
−

do końca 2005r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny
bezołowiowej.
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Działania prowadzące do dotrzymania w/w limitów w skali kraju będą miały wpływ również na
ograniczenie poziomu zanieczyszczeń na terenie Gminy.
Według dokumentu, „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego” jednym z priorytetów strategii
rozwoju jest:
–

„poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności
terenu”.

Stąd jednym z celów strategicznych jest: „polepszenie jakości powietrza”. Osiągnąć to można poprzez
następujące kierunki działań:

– „redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx + SOx), ograniczenie strat
energetycznych”,
–

„zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych systemów
produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji odnawialnych
źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego użytkowania
energii”,

–

„promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii”.

Drugim dokumentem o dużym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego na terenie województwa jest
„Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”,
W dokumencie wpisano jako cel długoterminowy „Polepszenie jakości powietrza atmosferycznego”
będący również jednym z celów strategicznych rozwoju województwa śląskiego, gdzie przyjętymi
kierunkami działań są:
−

redukcja niskiej emisji,

−

zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu,

−

promocja wykorzystania alternatywnych źródeł energii cieplnej.

Powietrze atmosferyczne traktowane jest jako cel priorytetowy, a zadaniem docelowym
w perspektywie do roku 2015 jest osiągnięcie na terenie całego województwa śląskiego
średniorocznych stężeń:

− pyłu zawieszonego (PM10) na poziomie 40 µg/m3,
− dwutlenku siarki na poziomie 20 µg/m3,
− tlenków azotu na poziomie 30 µg/m3,
−

oraz zmniejszenia stężeń pozostałych substancji, przede wszystkim mających wpływ na stan
klimatu Ziemi.
Działania, które winny przyczynić się do osiągnięcia w/w celu zostały sprecyzowane w Programie
Ochrony Województwa Śląskiego, przy założeniu celów krótkoterminowych do roku 2004:
P1 Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych dla osiągnięcia obniżenia stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu do określonych poziomów,
P2 Rozpoczęcie procesu wdrażania wspólnotowych aktów prawnych dotyczących poprawy jakości
powietrza,
P3 Ograniczenie emisji z procesów spalania paliw,
P4 Utrzymanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza na poziomie emisji
z 1999r.,w ramach przyjętych kierunków działań ujęte zostały między innymi:
P1.1 Klasyfikacja jakości powietrza w strefach i opracowanie programów ochrony powietrza dla stref,
gdzie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia substancji zanieczyszczających powietrze
P1.2 Kontynuowanie prac w zakresie opracowywania programów ochrony środowiska
z uwzględnieniem planów zaopatrzenia w energię poszczególnych gmin
P1.3 Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji w regionie,
P1.4 Inwentaryzacja potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym także z odpadów.
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2.4.5

Priorytety ekologiczne

W powiatowym programie ochrony środowiska zapisano najważniejsze priorytety miast i gmin
w zakresie poprawy stanu środowiska, w tym poprawy stanu jakości powietrza. Są to:
wymuszenie obniżenia emisji skażeń do atmosfery z emitorów zakładów przemysłowych
w powiecie i poza jego granicami,
preferencje ogrzewania ekologicznego i zbiorowego w domach jednorodzinnych oraz jego
upowszechnienie,
wykluczenie lokalizacji uciążliwych dla środowiska przyrodniczego zakładów produkcyjnych
i preferencje dla przedsiębiorstw małych o nieuciążliwych procesach produkcyjnych,
rekultywacja hałd (KWK „Rydułtowy”, KWK „Marcel”) i innych terenów zdegradowanych,
termomodernizacja budynków mieszkalnych,
działania zmierzające do wyeliminowania
w wyniku tzw. „niskiej emisji”,

lub

ograniczenia

uciążliwości

powietrza

eliminacja lub ograniczenie uciążliwości komunikacyjnych na obszarach mieszkaniowych,
poprzez zwiększenie płynności ruchu kołowego na skrzyżowaniach oraz budowę obejść
terenów najbardziej zabudowanych,
poprawa płynności ruchu na skrzyżowaniach ciągów dróg tranzytowych,
wykorzystanie rezerwy istniejących źródeł ciepła na terenie powiatu wodzisławskiego
(EC „Marcel” mogłaby zasilać sąsiednie gminy w tym część miasta Wodzisław),
rozwój sieci gazowniczej na terenie gmin i miast powiatu wodzisławskiego poparty analizą
opłacalności tej inwestycji,
budowa tras rowerowych,
zalesienie terenów pokrytych glebami niskich klas biotacyjnych.
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2.4.6

Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie ochrony powietrza

LD

Cele długoterminowe
2004-2015

LK

Cele krótkookresowe
2004-2008

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

Opracowanie obszarowego programu
ograniczenia niskiej emisji

Urząd Gminy
Marklowice

G

P1C1Z2

Wdrażanie programu ograniczenia niskiej
emisji dla budynków mieszkalnych

Urząd Gminy
Marklowice

G

P1C1Z3

Termomodernizacja budynków gminnych

Urząd Gminy
Marklowice

G

P1C1Z4

Promowanie kotłowni wykorzystujących
paliwa ekologiczne

Urząd Gminy
Marklowice

G

Urząd Gminy
Marklowice,
Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska,
Wojewódzka Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna

L

LZ

P1C1Z1

P1C1

P1

Poprawa jakości powietrza poprzez
ograniczenie emisji z procesów
spalania paliw do celów
grzewczych, ograniczenie niskiej
emisji i emisji niezorganizowanej,
zmniejszenie zapotrzebowania na
energię cieplną

Poprawa jakości powietrza oraz
obniżenie poziomu substancji
szkodliwych w powietrzu

P1C2

P1C3

Poprawa jakości powietrza poprzez
poprawienie warunków ruchu
drogowego, ograniczenie emisji

Poprawa jakości powietrza poprzez
pozyskiwanie energii ze źródeł
odnawialnych

Nazwa zadania

P1C1Z5

Prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej
przestrzegania zasad i wymagań ochrony
środowiska

P1C1Z6

Prowadzenie edukacji ekologicznej
w zakresie ochrony powietrza

Urząd Gminy
Marklowice

G

P1C1Z7

Rekultywacja tlących się hałd pogórniczych

Urząd Gminy
Marklowice

G

P1C2Z1

Modernizacja i rozbudowa lokalnego układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy
Marklowice, Zarząd
Dróg Powiatowych

G

P1C2Z2

Modernizacja dróg wojewódzkiej i
powiatowych

Zarząd Dróg
Wojewódzkich, Zarząd
Dróg Powiatowych

W,P

P1C3Z1

Inwentaryzacja potencjału pozyskiwania
energii ze źródeł odnawialnych

Starostwo Powiatowe
Wodzisław Śląski,
Urząd Gminy
Marklowice

P

KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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Mechanizmy prawno-ekonomiczne

2.4.7

Mechanizmy prawne służące realizacji ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza,
a nakładające na organy administracji samorządowej określone zadania wynikają z ustawy Prawo
ochrony środowiska, ustawy Prawo energetyczne czy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Według ustawy Prawo ochrony środowiska każdy z organów administracji działając według przepisów
prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.

− Rada Gminy:
–

uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.18 ust.1).

− Wójt:
–

sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.17 ust.1),

– sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów, który przedstawia Radzie Gminy,
–

nakazuje osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności
zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie
decyzji na podstawie POŚ; art.363),

–

wstrzymuje użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej
wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (w formie
decyzji na POŚ; art.368 ust.1),

–

wydaje zgodę na pojęcie wstrzymanej
zabezpieczających środowisko (POŚ; art.372),

–

sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska poprzez
występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art.379 ust. 1, 4 i 5),

działalności

gdy

dokonano

czynności

– wydaje decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
–

opracowuje i wdraża plan zaopatrzenia w energię (ustawa Prawo Energetyczne).

Najbardziej uciążliwa dla środowiska emisja pochodząca z zabudowy mieszkaniowej nie jest objęta
regulacjami prawnymi. W przypadku gdy na określonym obszarze nastąpiło przekroczenia
dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających na mocy art. 96 ustawy POŚ – wojewoda jest
upoważniony do wydawania rozporządzenia, w którym może określić dla danego terenu jakość albo
rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez wymienione jednostki administracyjne oraz przez
osoby fizyczne, a także sposób realizacji i kontroli obowiązku. Rozporządzenie to może wydać tylko
w celu ograniczenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zapobieżenia zniszczeniu środowiska.
Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:
–

opłaty za korzystanie ze środowiska, które ponoszone są między innymi za wprowadzanie
gazów lub pyłów do powietrza,

–

administracyjna kara pieniężna, która ponoszona jest za przekroczenie lub naruszenie
warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w zakresie wprowadzania gazów lub
pyłów do powietrza,

–

zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych zależy od ilości
i rodzaju gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza. Podmiot korzystający ze środowiska ustala
we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu
marszałkowskiego. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze
środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie substancji do
środowiska. Opłatę ustala się według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze
środowiska miało miejsce, a podmiot korzystający ze środowiska wnosi opłatę do końca miesiąca
następującego po upływie każdego kwartału.

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

114

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
Podmiot korzystający ze środowiska bez uzyskania wymaganego pozwolenia lub innej decyzji ponosi
opłatę podwyższoną za korzystanie ze środowiska. W razie korzystania ze środowiska
z przekroczeniem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot
korzystający ze środowiska ponosi, oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną. Opłaty za
korzystanie ze środowiska podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek urzędu
marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Opłaty za
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnosi się na
rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu
korzystającego ze środowiska.
Administracyjne kary pieniężne podmiot korzystający ze środowiska wnosi na rachunek
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.
Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody odpowiednich funduszy ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Ochrona powietrza związana jest z przeznaczeniem znaczących kwot na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych. Zadania te w nieznacznym tylko zakresie realizowane są bezpośrednio przez
samorząd (dotyczy to np.: likwidacji niskiej emisji z kotłowni budynków administrowanych przez
Gminę, czy ich termomodernizacji). Pozostałymi inwestorami są mieszkańcy, instytucje oraz
przedsiębiorcy. Jednak głównym elementem działalności Gminy powinna być tu maksymalizacja
absorpcji środków zewnętrznych, funduszy ekologicznych i pomocowych, krajowych i zagranicznych.
Jest to bardzo istotny aspekt działalności, ponieważ umocowany prawem samorząd może uzyskać
najkorzystniejszy z dostępnych sposób finansowania zadań. Ponadto Gmina dla realizacji przyjętych
w zakresie ochrony powietrza celów, może stwarzać inwestorom odpowiednie warunki np. zachęty
ekonomiczne. Przykładami takich rozwiązań mogą być zwolnienia z podatku od nieruchomości lub
dofinansowanie do inwestycji ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska.
Do źródeł zewnętrznych, z których pozyskiwać można środki na realizację zadań związanych
z ochroną powietrza należą:

– Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który jest jednym z sześciu
programów operacyjnych wspierających
Wsparcia Wspólnoty na lata 2004 – 2006
–

realizację

Narodowego

Planu Rozwoju/Podstaw

Ekofundusz,

– emisja obligacji komunalnych,
–

partnerstwo publiczno prywatne.
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2.4.8

Matryca logiczna

Cele
Rezultaty
Cele nadrzędne

Cele szczegółowe
Programu

Oczekiwane
rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki osiągnięć

Ochrona środowiska i zasobów
naturalnych

Obniżenie poziomów substancji w powietrzu

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
z procesów energetycznego spalania
węgla w niskosprawnych
urządzeniach grzewczych
Ograniczenie niskiej emisji dla
budynków użyteczności publicznej,
zasobów mieszkaniowych i
zabudowy indywidualnej na terenie
Gminy
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń
poprzez wprowadzenie zmian
w układzie komunikacji

Opracowanie i wdrożenie obszarowego programu ograniczenia
niskiej emisji na terenie Gminy
Preferencje ogrzewania ekologicznego (przy użyciu paliw
ekologicznych) i zbiorowego w domach mieszkalnych oraz jego
upowszechnienie
Unowocześnienie układu komunikacyjnego
Systematyczne prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej
przestrzegania zasad ochrony środowiska
Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na
powierzchni ziemi
Wymuszenie obniżenia emisji pyłowej i gazowej do atmosfery z
emitorów zakładów przemysłowych w powiecie

Zwiększenie atrakcyjności Gminy
przy jednoczesnej poprawie jakości
powietrza

Porównawcze pomiary imisji na wybranych obszarach Gminy
Poprawa kondycji lasów
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Źródła i sposoby weryfikacji

Założenia

Pomiary imisji zanieczyszczeń w
środowisku

Urząd Marszałkowski Województwa
Śląskiego
Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska w Katowicach
Starostwo powiatowe w Wodzisławiu
Śląskim
Urząd Gminy Marklowice
WIOŚ w Katowicach

Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych
Pozyskanie inwestorów

Ankiety
Pomiary imisji zanieczyszczeń
Obserwacje drzewostanów

Ogólna poprawa stanu
jakości powietrza na
terenie Gminy
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2.4.9

Harmonogram realizacji Programu

L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

1

2

3

4

5

I

Planowane
Planowane efekty
koszty ogółem
ekologiczne
[PLN] tys.
6

UE
[PLN]

NFOŚ
[PLN]

WFOŚ
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

7

8

9

10

11

12

x

7,5

7,5

ZADANIA WŁASNE GMINY*

1

Opracowanie obszarowego
programu ograniczenia
niskiej emisji

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

-

15

x

2

Wdrażanie programu
ograniczenia niskiej emisji
dla budynków mieszkalnych

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej

8 950

6 700

3

Termomodernizacja
budynków gminnych

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej,
obniżenie
zapotrzebowania
na energię cieplną

1 100

x

4

Promowanie kotłowni
wykorzystujących paliwa
ekologiczne

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej

brak danych

5

Prowadzenie kontroli
podmiotów dotyczącej
przestrzegania zasad
i wymagań ochrony
środowiska

6

Prowadzenie edukacji
ekologicznej w zakresie
ochrony powietrza

7

Modernizacja i rozbudowa
lokalnego układu
komunikacyjnego

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej

(1)

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Wzrost
świadomości
mieszkańców na
temat konieczności
ochrony powietrza

20

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa płynności
ruchu, ograniczenie
emisji spalin

brak danych

2004

SUMA
(1)

właściciele
posesji

770

x

x

Wojewódzka
Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
, Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

x

10 085

zadanie organizacyjne
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L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

1
II

2

3

4

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane
efekty
ekologiczne

Planowane
koszty ogółem
[PLN] tys.

5
6
ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY**

1

Modernizacja dróg
wojewódzkiej i
powiatowych

2004

2015

Poprawa
Zarząd Dróg
płynności ruchu,
Wojewódzkich, Zarząd
ograniczenie
Dróg Powiatowych
emisji spalin

2

Inwentaryzacja potencjału
pozyskiwania energii ze
źródeł odnawialnych

2004

2006

Starostwo Powiatowe
Wodzisłąw Śląski,
Urząd Gminy
Marklowice

-

3

Rekultywacja tlących się
hałd pogórniczych

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie
emisji
niezorganizowanej
SUMA

7

brak danych

UE
[PLN]

NFOŚ
[PLN]

WFOŚ
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

8

9

10

11

12

x

x

15

(1)

KWK Marcel,
KWK
Jankowice

15

* przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy
**przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: wojewódzkiego i centralne
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2.4.10 Wnioski
Działania zmierzające do ograniczenia emisji gazowych i pyłowych do powietrza należy prowadzić
w następujących kierunkach:
−

wykonać i wdrożyć Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Marklowice. Program
ten powinien umożliwić osiągnięcie znaczącego obniżenia poziomów stężeń substancji
w powietrzu na tym terenie,

−

w zakresie edukacji ekologicznej należy kontynuować działania zmierzające do uzyskania
większej akceptacji społeczności lokalnej dla zmiany systemów zaopatrzenia w ciepło,

−

w zakresie ograniczenia emisji zorganizowanej należy przestrzegać obowiązujące przepisy
w zakresie ochrony powietrza,

−

na wyznaczonych terenach nie dopuszczać lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska ze
względu na profil działalności lub technologię produkcji, która może stanowić potencjalne źródło
emisji pyłowej i gazowej do powietrza,

−

w zakresie ograniczenia emisji ze środków transportu należy modernizować układ komunikacyjny
Gminy ,

− w zakresie zastosowania technologii niskoemisyjnego spalania oraz technologii związanych
z odnawialnymi źródłami energii postuluje się promocję kotłowni na paliwa ekologiczne oraz
promocję odnawialnych źródeł energii (biomasa, pompy ciepła),
−

tam gdzie występują małoobszarowe formy ochrony przyrody (pomniki przyrody, zespół
przyrodniczo-krajobrazowy czy użytek ekologiczny) postuluje się likwidację lub ograniczenie
działalności gospodarczej uciążliwej dla środowiska pod względem emisji pyłowej i gazowej do
powietrza,

−

w zakresie ograniczenia emisji gazów i pyłów z hałd po kopalnianych, postuluje się rekultywację
ukierunkowaną na gospodarcze lub turystyczne wykorzystanie terenów.
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2.5

Ochrona przed hałasem

Hałas uważany jest za czynnik zanieczyszczający środowisko. Hałasem nazywa się wszystkie
niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego
oddziaływujące na organizm ludzki.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późn. zm.)
definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem jak:
−

emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności
człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje,

−

hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

−

poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach
(dB).

Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej lub
całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie
nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym.
Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji hałasu do
środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym
poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia.
Równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równoważnego
poziomu dźwięku podano w załącznikach do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436), które zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2002r. o zmianie ustawy
o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. nr 7, poz. 78) obowiązują do 30.06.2004r.
Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach nie wyszczególnionych
w załączniku do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości
dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku
na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch lub więcej rodzajów terenów wyszczególnionych
w załączniku do rozporządzenia określa się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów dźwięku
odpowiadające najniższym dopuszczalnym poziomom dźwięku dla tych terenów. W rozporządzeniu,
określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe (wartości określone
dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym) jak
i poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania
i przeloty statków powietrznych.
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Tabela 2-28. Dopuszczalny równoważny poziom hałasu dla dróg, linii kolejowych, torowisk tramwajowych
poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu.
Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym
poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe*

Lp.

Przeznaczenie terenu

1

2

1.

2.

3.

4.

a.

Obszary A ochrony uzdrowiskowej

b.

Tereny szpitali poza miastem

a.

Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne
poza miastem

b.

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

c.

Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i
młodzieży

d.

Tereny domów opieki społecznej

e.

Tereny szpitali w miastach

a.

Tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego

b.

Tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
z usługami rzemieślniczymi

c.

Tereny zabudowy zagrodowej

a.

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

Pozostałe obiekty
i grupy źródeł hałasu

Pora dnia –
przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom

Pora nocy –
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom

Pora dnia –
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom
dnia

Pora nocy –
przedział
czasu
odniesienia
równy 1
najmniej
korzystnej
godzinie nocy

3

4

5

6

50

40

40

35

55

45

45

40

60

50

50

40

65

55

55

45

*Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Na podstawie art. 118 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, wydane
zostało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych
poziomów hałasu (Dz. U. nr 8, poz. 81). Rozporządzenie to określa wartości progowe poziomów hałasu
w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru, na którym poziom hałasu przekracza
poziom dopuszczalny do kategorii terenu zagrożonego hałasem.
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Tabela 2-29. Dopuszczalna równoważna wartość progowa poziomu hałasu dla dróg, linii kolejowych,
torowisk tramwajowych poza pasem drogowym oraz pozostałych obiektów i grup źródeł hałasu.
Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym
poziomem dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe*
Lp.

Przeznaczenie terenu

1

2

Pozostałe obiekty
i grupy źródeł hałasu

Pora dnia
(przedział
czasu
odniesienia
równy 16
godzinom)

Pora nocy
(przedział
czasu
odniesienia
równy 8
godzinom)

Pora dnia –
przedział
czasu
odniesienia
równy 8
najmniej
korzystnym
godzinom
dnia

Pora nocy –
przedział
czasu
odniesienia
równy jednej
najmniej
korzystnej
godzinie nocy

3

4

5

6

1.

Obszary A ochrony uzdrowiskowej

60

50

50

45

2.

Tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza
miastem

60

50

-

-

65

60

60

50

75

67

67

57

3.

1) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i
młodzieży
2) Tereny zabudowy szpitalnej i domów opieki
społecznej

4.

Tereny zabudowy mieszkaniowej

*Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym.

Dla obszarów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wojewoda lub rada powiatu
(w zależności od kompetencji) tworzy program działań, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu
do dopuszczalnego.
W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie
z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu
równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:

− mała uciążliwość

LAeq < 52dB

− średnia uciążliwość

52dB < LAeq < 62dB

− duża uciążliwość

63dB < LAeq < 70dB

− bardzo duża uciążliwość

LAeq > 70dB

2.5.1

Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Problemy związane ze stanem środowiska na terenie gminy Marklowice, w zakresie oddziaływań
akustycznych, spowodowane są wieloma czynnikami m.in. jakością sieci drogowej, stopniem urbanizacji,
występowaniem małych zakładów rzemieślniczych w jednostkach zabudowy mieszkaniowej.

Hałas przemysłowy
Na hałas przemysłowy składają się wszelkie źródła dźwięku znajdujące się na terenie zakładu, zarówno
na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi
źródłami hałasu są np. piły mechaniczne, wentylatory, czerpnie powietrza, sprężarki itp. usytuowane na
zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane w tym produkcyjne, w których hałas
pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi.
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Ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także
obsługa zakładów przez transport kołowy (np. wózki widłowe, ciężarowy transport zewnętrzny) stanowią
dodatkowe źródło hałasu.
Wśród dużych podmiotów prowadzących działalność na terenie gminy znajdują się: zakład InnowacyjnoWdrożeniowy „Barosz-Gwimet”, Metalplast i „Dekop”.
Działalność zakładów rzemieślniczych, obiektów handlowych czy placówek usługowych kształtuje klimat
akustyczny terenów bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Interwencje mieszkańców na ponadnormatywne
oddziaływania hałasu, dotyczą uciążliwości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zamieszkania interweniujących.

Hałas drogowy
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu poruszających się
po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas typu liniowego.
Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. Przez teren gminy
Marklowice przebiega droga wojewódzka nr 932 relacji Żory - Wodzisław Śląsk (4,3 km). Układ drogowy
gminy uzupełniają drogi powiatowe (4,4 km) i drogi gminne (49,35 km).
Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe systemy
transportowe przewozów pasażerskich na terenie gminy. Część dróg cechują niskie parametry
techniczne i zły stan nawierzchni.
Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego jest:
−

stały wzrost natężenia ruchu,

−

nakładanie się ruchu tranzytowego na ruch lokalny,

−

dekapitalizacja zasobów drogowej infrastruktury komunikacyjnej,

−

powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu,

−

wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach,

−

stały wzrost uciążliwości hałasu i drgań wywołanych przez ruch drogowy,

−

wzrost uciążliwości hałasu na terenach wypoczynkowych.

Hałas kolejowy
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii kolejowych.
Przez teren gminy Marklowice nie przebiegają linie kolejowe. Najbliższa linia kolejowa relacji Rybnik –
Wodzisław Śląski – Chałupki – Granica Państwa przebiega w odległości około 1 km od gminy. Ponadto
na terenie gminy istnieje system linii kolejowych wyłączających się z linii PKP związanych głównie
z obsługą górnictwa oraz z systemem punktów przeładunkowych.
Generalnie w całej Polsce hałas kolejowy kształtuje się na jednakowym poziomie. W porze nocnej hałas
pochodzący od linii kolejowej może przekraczać dopuszczalną wartość 50 dB w odległości do około
80 m od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany ze względu na, stan infrastruktury
(torowiska), prędkości przejazdu, rodzaju taboru kolejowego, stanu taboru kolejowego, położenia
torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski).

2.5.2

Stan docelowy i identyfikacja potrzeb uwzględniające
dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej

Na terenie gminy Marklowice mamy do czynienia z obszarami, na których hałas przenikający do
środowiska kształtuje klimat akustyczny tych terenów, z drugiej strony występują miejsca, które nie są
narażone na jakąkolwiek formę oddziaływania akustycznego związanego z działalnością człowieka.
Racjonalnie prowadzona polityka rozwoju przestrzennego gminy z jego podstawowymi funkcjami winna
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być prowadzona i ukierunkowana na powstrzymanie degradacji oraz przywracanie walorów środowiska
naturalnego, w tym na poprawę i kształtowanie klimatu akustycznego.
Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy możliwa jest poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń
wynikających z emisji hałasu do środowiska jak i poprzez podjęcie działań zmierzających do obniżenia
poziomu hałasu do obowiązujących normatywów.

Ochrona przed hałasem przemysłowym
Na terenie gminy działalność gospodarczą prowadzi ok. 240 podmiotów Pojedynczy zakład, warsztat,
przedsiębiorstwo czy placówka handlowo-usługowa prowadząc działalność gospodarczą, kształtuje
klimat akustyczny w swoim bezpośrednim otoczeniu. Z badań kontrolnych hałasu tych obiektów wynika,
iż procedury lokalizacyjne, system ocen oddziaływania na środowisko, system kontroli i egzekucji daje
możliwość oddziaływania na jednostki organizacyjne nie spełniające wymagań ochrony środowiska przed
hałasem. W drodze decyzji administracyjnej ustalany jest dopuszczalny poziom hałasu emitowany
z terenu danej jednostki organizacyjnej do środowiska.
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza
dopuszczalne poziomy.
Dopuszczalną emisję hałasu dla obiektów, mogących oddziaływać na środowisko, usytuowanych
na terenie gminy Marklowice ustala Starosta Wodzisławski w drodze indywidualnej decyzji, w oparciu
o charakter, przeznaczenie i sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu jak i obowiązujące
standardy dla obszarów otaczających obiekt.
Daje to możliwość przeprowadzenia badań kontrolnych Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony
Środowiska w Katowicach. Nie przestrzeganie ustaleń decyzji administracyjnej skutkuje sankcjami
finansowymi w postaci kar.
Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, gdy hałas powstaje w związku
działalnością osoby fizycznej nie będącej przedsiębiorcą.

Ochrona przed hałasem drogowym
Układ komunikacyjny na terenie gminy, jakość dróg, wzrost zatłoczenia systemu drogowego, nakładanie
się ruchu tranzytowego na ruch lokalny przy braku systemu obwodnic usuwających ruch tranzytowy
z centrów miejscowości, lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w bezpośredniej bliskości ciągów
komunikacyjnych jest przyczyną emisji hałasu do środowiska. Obciążenie dróg na terenie gminy
Marklowice szczególnie w sezonie letnim należy zaliczyć do wysokich. Stan dróg jest bardzo
zróżnicowany: od dobrych po bardzo zniszczone.
Strategicznym celem na najbliższe lata w zakresie ochrony środowiska przed hałasem komunikacyjnym,
jest zmniejszenie skali narażenia mieszkańców i przyjezdnych na nadmierny, ponadnormatywny poziom
hałasu.
Eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska. Hałas,
powstający w związku z eksploatacją drogi nie może spowodować przekroczenia standardów jakości
środowiska poza terenem, do którego zarządzający drogą ma tytuł prawny. Jeżeli w związku
z eksploatacją drogi utworzono obszar ograniczonego użytkowania, eksploatacja nie może spowodować
przekroczenia standardów jakości środowiska poza tym obszarem.
Na emitowanie hałasu do środowiska, w związku z eksploatacją dróg, nie jest wymagane pozwolenie.
Zarządzający drogą jest obowiązany od dnia 01.01.2004r. (Dz. U. nr 35, poz. 308), do okresowych
pomiarów poziomów hałasu w środowisku wprowadzanych w związku z jej eksploatacją. Wyniki
pomiarów, zarządzający drogą przedkłada Staroście Wodzisławskiemu, o ile pomiary te mają szczególne
znaczenie dla systematycznej obserwacji zmian stanu środowiska wynikających z eksploatacji tych
obiektów.
Poprawę sytuacji można osiągnąć poprzez modyfikację systemu transportowego realizowaną przez
modernizację lub przebudowę tras komunikacyjnych, właściwą dbałość o stan nawierzchni dróg, budowę
obwodnic, jak i modernizację systemów transportu zbiorowego. Realizując ten cel należy jednocześnie
podejmować działania w celu niedopuszczenia do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach,
gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego
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na najbardziej obciążonych skrzyżowaniach np. poprzez zastosowanie ronda, remonty i modernizacja
dróg, wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów przyległych.
Odciążenie centrów miejscowości gminy Marklowice od ruchu samochodowego poprzez separację ruchu
związanego z obsługą turystyki i wewnątrz gminnego, a tym samym obniżenie hałasu komunikacyjnego,
jest możliwe poprzez budowę systemu parkingów z ogólnodostępną siecią przewozów pasażerskich.
Jedną z dostępnych metod redukcji hałasu komunikacyjnego jest stosowanie biernych zabezpieczeń
akustycznych, tj. ekranów akustycznych. Jednakże w wielu przypadkach nie ma możliwości ich
zastosowania. Względy architektoniczne, zbyt bliska zabudowa wzdłuż ciągów komunikacyjnych,
względy bezpieczeństwa (ograniczenie widoczności przy skrzyżowaniach) uniemożliwiają ich stosowanie.
Hałas drogowy powinien być uwzględniony przez organy administracji w przypadkach udzielania
pozwoleń na budowę budynków mieszkalnych w bezpośredniej odległości od istniejących i planowanych
dróg. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza
zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed hałasem
i wibracjami), a w przypadku, gdy ich lokalizacja znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania muszą zostać
zastosowane środki techniczne zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego w przepisach
ochrony środowiska.

2.5.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy winna być oparta na polskich aktach prawnych
uwzględniając jednakże istniejące standardy Unii Europejskiej.
Polski system ochrony przed hałasem bazuje na systemie standardów imisyjnych (dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku) jak i procedur imisyjnych (ustalanie dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów
w drodze decyzji). Polityka Unii Europejskiej i jej dyrektywy w tym zakresie polegają na tworzeniu aktów
prawnych ustanawiających wymagania akustyczne dla maszyn i urządzeń. Są to działania oparte na
standardach emisyjnych.
W zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno standardy emisyjne (obowiązujące w UE, do
których Polska musi się dostosować) jak i imisyjne (które UE ma zamiar wprowadzić) mają służyć
poprawie klimatu akustycznego.
Obecnie w państwach Unii obowiązują następujące akty prawne związane z ochroną przed hałasem:

1. DYREKTYWA RADY z dnia 01.12.1986r. w sprawie hałasu emitowanego przez zmechanizowany
sprzęt gospodarstwa domowego (numer aktu prawnego 86/594/EWG; miejsce opublikowania
OJ 334, 06.12.1986),
2. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 08.05.2000r. w sprawie
zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących hałasu emitowanego przez
urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń (numer aktu prawnego 2000/14/WE; miejsce
opublikowania OJ L 162, 03.07.2000),
3. WSPÓLNE STANOWISKO RADY z dnia 07.06.2001r. w sprawie przyjęcia dyrektywy
2001/..../WE Parlamentu Europejskiego i Rady (...) dotyczącej oceny i zarządzania hałasem
w środowisku (numer aktu prawnego CP (EC) No 25/2001).

2.5.2.2 Aktualny stan prawa polskiego dotyczący ochrony przed hałasem
Ogólne zasady ochrony środowiska przed hałasem oraz obowiązki podmiotów gospodarczych i organów
administracji wprowadzane są ustawami, zaś rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają
szczegółowe zasady.
Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest w oparciu o następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, z późn.
zm.).

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

125

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 982
z późn. zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja
1998r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436).

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych
poziomów hałasu (Dz. U. nr 8, poz. 81).

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem
(Dz. U. nr 179, poz. 1498).

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430).
8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji
hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 138, poz. 1316).
Powyższe akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników środowiska oraz
administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz właściwego kształtowania klimatu
akustycznego środowiska.
Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed hałasem mają
przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu lokalizacji i budowy obiektu budowlanego:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717).

2.5.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska gminy
Marklowice
w zakresie ochrony przed hałasem wraz ze stanem docelowym
Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie gminy Marklowice w zakresie zmniejszenia
emisji hałasu należy:
1. Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności ruchu komunikacyjnego
w szczególności związanego z koniecznością przejazdu przez centra miejscowości, co wpłynie na
obniżenie emisji hałasu do środowiska.
2. W planach zagospodarowania przestrzennego wydzielić tereny z zakazem realizacji działalności
inwestycyjnej, w tym także zakładów rzemieślniczych (mogących być potencjalnymi źródłami
hałasu do środowiska).
3. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny być wznoszone poza
zasięgiem uciążliwości określonych w przepisach ochrony środowiska (w tym także przed
hałasem), a w przypadku, gdy ich lokalizacja znajdzie się w zasięgu ich oddziaływania muszą
zostać zastosowane środki techniczne zmniejszające uciążliwości do poziomu określonego
w przepisach ochrony środowiska.
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2.5.3

Cele i kierunki działań

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony
środowiska. Na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa się:
1. cele ekologiczne,

2. priorytety ekologiczne,
3. rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
4. środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki
finansowe.
W dokumencie, jakim jest „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego”, zagadnienia związane z ochroną
przed hałasem nie zostało wyartykułowane w żadnym z celów strategicznych.
Drugim ważnym dokumentem jest „Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego”, w którym do
celów krótkoterminowych (do 2004r.) zaliczono:
1. Inwentaryzację stanu zagrożenia hałasem.
2. Eliminację zagrożenia hałasem.
Według w/w dokumentu do celów długoterminowych (do 2015r.) zaliczono między innymi:
1. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia
do poziomu obowiązujących standardów.

2.5.4

Priorytety ekologiczne

Priorytetem w zakresie poprawy stanu środowiska w tym poprawy klimatu akustycznego na terenie gminy
Marklowice winny być:
1. Sprawny oraz wewnętrznie i zewnętrznie zintegrowany system transportowo – komunikacyjny.
2. Uwolnienie centrów miejscowości jak i miejsc atrakcyjnych turystycznie z ruchu indywidualnej
komunikacji samochodowej na rzecz obsługi tych terenów przez zbiorowe środki.
3. Szeroko pojęta edukacja ekologiczna oraz działalność promocyjna na rzecz ekologii.
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2.5.5 Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie ochrony przed hałasem
LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

H1C1

H1

Cele krótkookresowe
2003-2006

H1C1Z1

Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego
poprzez m.in. budowę ekranów akustycznych wzdłuż
tras komunikacyjnych gdzie występują przekroczenia
standardów akustycznych

H1C1Z2

Opracowanie programów edukacyjnych
uświadamiających problemy ochrony przed hałasem

Urząd Gminy Marklowice

G

H1C1Z3

Opracowanie koncepcji zmian ruchu
samochodowego (np. poprzez jego skanalizowanie),
co wpłynie na poprawę klimatu akustycznego terenów
przyległych

Urząd Gminy Marklowice

G

H1C1Z4

H1C2

Tworzenie terenów
wolnych od oddziaływań
akustycznych związanych
z przemysłem i
komunikacją

KZ

Nazwa zadania

Ograniczenie hałasu
komunikacyjnego

Zapewnienie
sprzyjającego komfortu
akustycznego
środowiska

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

LZ

Urząd Gminy Marklowice
Zarządzający drogami

Urząd Gminy Marklowice
Modernizacja dróg

Zarządzający drogami

Kod wagi
zadania

W

W

H1C2Z1

Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach
przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne
dla środowiska

Urząd Gminy Marklowice

G

H1C2Z2

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ze szczegółowym opisem
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w
środowisku dla poszczególnych jednostek
strukturalnych

Urząd Gminy Marklowice

G

KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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2.5.6

Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Mechanizmy prawne służące realizacji programów ochrony środowiska w zakresie ochrony przed
hałasem, nakładają na organy administracji samorządowej określone zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. Ochrona środowiska przed hałasem realizowana jest przez organy
administracji rządowej i samorządowej. Każdy z organów administracji działając według przepisów
prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.
Procedury administracyjne prowadzone w zakresie ochrony środowiska przed hałasem polegają z jednej
strony na prowadzeniu kontroli stanu środowiska, a z drugiej strony na tworzeniu miejscowego prawa
ustalającego standardy imisyjne.
Ochrona przed hałasem związana jest z zainwestowaniem dużych kwot na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych, zaś zadania w tym zakresie w nieznacznym zakresie realizowane są bezpośrednio przez
gminę. Inwestorami są instytucje oraz przedsiębiorcy z terenu gminy. Gmina dla realizacji celów,
związanych z ochroną przed hałasem może stwarzać inwestorom odpowiednie warunki, np. przez
określenie w planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących standardów
akustycznych.
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2.5.7 Matryca logiczna
Cele
rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki
osiągnięć

Źródła i sposoby weryfikacji

Założenia

1

2

3

4

5

Cel nadrzędny

Poprawa jakości środowiska naturalnego, a
przynajmniej utrzymanie go na dotychczasowym
poziomie pomimo wzrost zagrożeń akustycznych

Ograniczenie hałasu komunikacyjnego

Obniżenie poziomu hałasu przenikającego do
środowiska

Modernizacja dróg poprzez zmianę struktury
nawierzchni (asfalty porowate, „ciche asfalty”);
Modernizacja ciągów komunikacyjnych poprzez
stworzenie płynności ruchu (np. na newralgicznych
skrzyżowaniach budowa małych rond);

Cele szczegółowe
Programu

Tworzenie terenów wolnych od oddziaływań
akustycznych związanych
z przemysłem i komunikacją

W planach zagospodarowania przestrzennego
wydzielenie terenów
z zakazem realizacji jakiejkolwiek zorganizowanej
działalności inwestycyjnej, także zakładów
rzemieślniczych mogących być potencjalnymi
źródłami hałasu do środowiska.

Pomiary imisji hałasu
w środowisku
Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska

Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych
Pozyskanie inwestorów

Starostwo Powiatowe
Urząd Gminy
WIOŚ w Katowicach

Oczekiwane rezultaty

Zwiększenie atrakcyjności gminy poprzez obniżenie
poziomu dźwięku w środowisku

Porównawcze pomiary imisji hałasu na wybranych
obszarach gminy

Ankiety
Pomiary imisji hałasu
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2.5.8 Harmonogram realizacji Programu
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

1

2

3

4

5

I

1

2

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem
[PLN] tys.

UE
[PLN]

NFOS
[PLN]

WFOS
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

6

7

8

9

10

11

12

ZADANIA WŁASNE GMINY*
Opracowanie
programów
edukacyjnych
uświadamiających
problemy ochrony przed
hałasem

2004

2015

Opracowanie
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego ze
szczegółowym opisem
dopuszczalnych
wartości poziomu
dźwięku w środowisku
dla poszczególnych
jednostek
strukturalnych

2004

20015

Urząd Gminy
Marklowice

Podniesienie
świadomości
społeczności lokalnych
o zagrożeniach
związanych z
zanieczyszczeniem,
jakim jest hałas

20

X

Urząd Gminy
Marklowice

Kontrola stanu
środowiska, eliminacja
lokalnych konfliktów

30

X

SUMA

Współpraca ze
szkołami,
organizacjami
społecznymi

50

* Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji gmin
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Lp.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem
[PLN] tys.

UE
[PLN]

NFOS
[PLN]

WFOS
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

II

ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY**

1

Opracowanie koncepcji
zmian ruchu
samochodowego (np.
poprzez poprawę jego
płynności), co wpłynie na
poprawę klimatu
akustycznego terenów
przyległych

2

Minimalizacja emisji hałasu
komunikacyjnego poprzez
budowę ekranów
akustycznych wzdłuż tras
komunikacyjnych gdzie
mogą wystąpić
przekroczenia standardów
akustycznych

Urząd Gminy
Marklowice
2004

2015

Zarządzający drogami

Poprawa klimatu
akustycznego na terenie
gminy

20

X

X

Poprawa klimatu
akustycznego na terenie
gminy

100

X

X

SUMA

120

Urząd Gminy
Marklowice
2004

2015

Zarządzający drogami

** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralne
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2.5.9

Wnioski

Realizując działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego w aspekcie ochrony środowiska przed
hałasem należy:
1. Działania na rzecz ochrony środowiska przed hałasem skoncentrować na obniżeniu uciążliwości
powodowanych przez komunikację.
2. Ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego w drodze przedsięwzięć technicznych
(ekrany akustyczne, zadrzewienia, wymiana okien).
3. Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez uporządkowanie
struktury przestrzennej Gminy.
4. Ustalić, iż w planach zagospodarowania przestrzennego zostaną wydzielone tereny pod realizację
zorganizowanej działalności inwestycyjnej dla obiektów mogących być potencjalnymi źródłami hałasu
do środowiska.
5. Przyjąć, iż w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnione będzie
kształtowanie klimatu akustycznego.
6. Utrzymanie ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi i terenami atrakcyjnymi turystycznie
i krajobrazowo.
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2.6

Promieniowanie niejonizujące

Promieniowaniem niejonizującym nazywamy takie promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde
ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powoduje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie
niejonizujące jest ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego i pola magnetycznego (pole
elektromagnetyczne). Powyższe pola charakteryzowane są poprzez:
−

składową elektryczną i magnetyczną dla pól elektromagnetycznych stałych oraz pól o częstotliwości
od 50 Hz do 10 MHz,

−

składową elektryczną dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 10 MHz do 300 MHz,

−

średnią gęstość mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości powyżej 300 MHz.

Ryzyko związane z narażeniem na oddziaływanie pól elektromagnetycznych występuje wyłącznie podczas
eksploatacji źródeł (urządzeń) je wytwarzających. Promieniowanie niejonizujące może występować wszędzie
w domu, w pracy a nawet w miejscu wypoczynku.
W świetle rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia
11 sierpnia 1998 roku. w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla
ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz
wymagań obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 107,
poz. 676) źródłami promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające:
−

pole elektryczne i magnetyczne stałe,

−

pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, takie jak: stacje i linie elektroenergetyczne
wysokiego napięcia,

−

pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1kHz do 300000 MHz, są to: urządzenia
radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.

Wymienione rozporządzenie oprócz szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem niejonizującym
szkodliwym dla ludzi i środowiska określa również:
-

dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w środowisku,

-

wymagania dotyczące wykonywania pomiarów
wykonywanych dla celów ochrony środowiska.

kontrolnych

promieniowania

niejonizującego

Ustala ponadto dla obszarów zabudowy mieszkaniowej oraz obszarów, na których znajdują się szpitale,
przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły odrębną wartość składowej elektrycznej tego pola w wysokości
1 kV/m.
Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludności jest dozwolone bez ograniczeń, rozporządzenie
ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości
10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej w wysokości 80 A/m.
Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól
elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane przepisami
bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego i przepisami
sanitarnymi.
Ogólne zasady ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem niejonizującym stanowią, że źródła emisji
promieniowania mogą być używane wyłącznie pod warunkiem zapewnienia całkowitej ochrony przed ich
niekorzystnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko.

2.6.1

Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

Z informacji uzyskanych w Urzędzie Gminy w Marklowicach wynika, że na terenie Gminy są zlokalizowane
następujące źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego:
1. częstotliwość przemysłowa 50 Hz:
−

napowietrzne linie elektroenergetyczne,

−

stacje transformatorowe zlokalizowane na terenie Głównych Punktów Zasilania (GPZ).
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2. częstotliwości radiowe:
−

urządzenia radiokomunikacyjne, w tym głównie stacje bazowe telefonii komórkowej.

Zgodnie z §3, ust.1, pkt.2, lit.b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 roku w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych
kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na
środowisko (Dz.U. nr 179, poz. 1490 z 2002 roku), sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymagają stacje i linie elektroenergetyczne
o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV.
Pod względem zasilania w energię elektryczną całą Gmina obsługiwana jest przez Górnośląski Zakład
Energetyczny S.A. (GZE S.A.).
Zasilanie części miejscowości zlokalizowanych na terenie gminy Marklowice odbywa się na średnim napięciu
20 kV liniami napowietrznymi ze stacji 110/20 kV Radlin – zasilanie realizowane jest poprzez transformator
25 MVA, 110/20 kV. Część terenów Gminy zasilana jest ponadto ze stacji 110/20 kV „Wodzisław” poprzez
rozdzielnię sieciową 20 kV „RS-Kotłownia” – zasilanie realizowane jest przez transformatory 2x25 MVA
110/20 kV w stacji GPZ „Wodzisław”.
Przez teren Gminy przechodzą dwie jednotorowe napowietrzne linie elektroenergetyczne 110 kV relacji:
„Moszczanica – Jankowice” oraz „Wielopole – Marklowice Szyby – Jankowice Szyby – Wielopole”.
Oprócz wymienionych źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz,
na terenie Gminy Marklowice zlokalizowany jest obiekt radiokomunikacyjny, stacja bazowa telefonii
komórkowej – Stacja Bazowa Polskiej Telefonii Cyfrowej „Era-GSM” Nr 50 426 zlokalizowana na wieży
kościoła.
Stacja ta pracuje wyłącznie w paśmie mikrofalowym, tzn. na częstotliwościach powyżej 300 MHz.
Ocena oddziaływania na środowisko Stacji Bazowej nr 50 426 przeprowadzona przez Przedsiębiorstwo
Wdrażania Postępu Technicznego „WASKO” wykazała, że nie ma ona wpływu na zmianę stanu środowiska
w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, gospodarki wodno-ściekowej, odpadów oraz hałasu. Stacja
jest źródłem promieniowania niejonizującego jednak przeprowadzone obliczenia gęstości strumienia energii
elektromagnetycznej oraz zasięgów obszarów o wartości średniej gęstości mocy pól elektromagnetycznych
przekraczających dopuszczalny poziom wykazały, że Stacja Bazowa nr 50 426 nie jest uciążliwa dla ludzi i
środowiska.

2.6.2

Stan docelowy i identyfikacja potrzeb

2.6.2.1 Określenie stanu docelowego
Osiągnięcie stanu docelowego będzie polegało na ograniczeniu ponadnormatywnego oddziaływania pól
elektromagnetycznych na środowisko na terenie Gminy Marklowice.
Ochrona przed niekorzystnym działaniem pól elektromagnetycznych polega na zapewnieniu jak najlepszego
stanu środowiska naturalnego poprzez:
−

utrzymanie
poziomów
elektromagnetycznego
promieniowania
dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

−

zmniejszenie poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego co najmniej do
dopuszczalnego, wówczas gdy nie jest ono dotrzymane.

niejonizującego

poniżej

Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym będzie polegała głównie na przestrzeganiu przepisów
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia
1998 roku.
Szczególną uwagę należy skupić na przestrzeganiu dopuszczalnych wartości promieniowania na obszarach
zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty
oraz szkoły, pochodzącego od linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub
wyższym, dla których wartość graniczna natężenia pola elektrycznego została ustalona w wysokości 1kV/m,
a pola magnetycznego w wysokości 80A/m.
Aby możliwe było przestrzeganie powyższych przepisów, program przewiduje wprowadzenie systemu
monitoringu środowiska pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych.
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Okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze Gminy, będą
prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, będący organem Wojewody
Śląskiego. Wojewoda jest również odpowiedzialny za prowadzenie rejestru, który zawiera informacje
o terenach z przekroczonymi dopuszczalnymi poziomami pól elektromagnetycznych w środowisku. Zgodnie
z art. 124 ustawy „Prawo ochrony środowiska” rejestr ten podlega corocznej aktualizacji.
Przewiduje się kontrolowanie poziomu promieniowania szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej
oraz na obszarach, na których znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, dla których
wartość graniczna natężenia pola elektrycznego została ustalona w wysokości 1kV/m, a pola
magnetycznego 80A/m. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości lokalizacji obiektów podlegających ochronie
w miejscach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania.

2.6.2.2 Regulacje prawa wspólnotowego
Unia Europejska nie sformułowała jeszcze odpowiednich dyrektyw dotyczących ochrony przed
elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym.
W poniżej tabeli przedstawiono porównanie obowiązujących w Polsce dopuszczalnych natężeń pola
elektrycznego z wartościami granicznymi obowiązującymi w innych krajach Europy. Analizując poniższe
dane, można stwierdzić, że polskie przepisy dotyczące ochrony przed oddziaływaniem pola elektrycznego
należą do najbardziej rygorystycznych w Europie.
Tabela 2-30. Porównanie wartości dopuszczalnych natężenia pola elektrycznego w Polsce i niektórych
krajach Europy12.
Kraj lub organizacja
międzynarodowa

Wartość dopuszczalna natężenia
pola elektrycznego E [kV/m]

1

2
5,0

Austria

Przebywanie w polu krótkotrwałe

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

10,0

Przebywanie w polu krótkotrwałe

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

Niemcy
10,0

1,0
Polska

Przebywanie w polu do 2 godzin
dziennie
obszary zabudowy mieszkaniowej
oraz obszary, na których znajdują się
szpitale, przedszkola, żłobki,
internaty oraz szkoły

10,0

W pozostałych miejscach
dostępnych dla ludności

12,3

Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

10,0

Przebywanie w polu krótkotrwałe

5,0

Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

Włochy

Propozycja dla krajów Unii
Europejskiej

3
Przebywanie w polu bez ograniczeń
czasowych

10,0

Belgia

Wielka Brytania

Komentarz

2.6.2.3 Aktualny stan prawa polskiego
Ochrona środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym w Polsce realizowana
jest w oparciu o takie akty prawne, jak:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami).
12

Praca zbiorowa pod redakcją dr inż. Marka Szuba „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, Informator wydanie II,
Wydawnictwo Grupy Kapitałowe PSE, W-wa 2002.
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2. Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 sierpnia 1998
w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i środowiska,
dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie mogą występować w środowisku, oraz wymagań
obowiązujących przy wykonywaniu pomiarów kontrolnych promieniowania (Dz. U. nr 107, poz. 676
z 20 sierpnia 1998r.) (obowiązujące do 30 czerwca 2003 roku).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz .690).

2.6.2.4 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy Marklowice
W oparciu o przeprowadzone analizy stanu ochrony przed elektromagnetycznym promieniowaniem
niejonizującym na terenie Gminy Marklowice dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie dostosowania stanu
teraźniejszego do przepisów określających jego wartości dopuszczalne.
Stwierdzono, że przepisy ochrony środowiska zobowiązują do podjęcia działań mających na celu ochronę
przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na otoczenie.
Ustalono, że w zakresie ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych należy:
-

przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego na
obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których znajdują się szpitale,
przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, pochodzącego od linii i stacji elektroenergetycznych
o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, dla których wartość graniczna natężenia pola
elektrycznego została ustalona w wysokości 1kV/m, a pola magnetycznego w wysokości 80A/m.

-

żądać od administratorów obiektów radiokomunikacyjnych przedłożenia wyników pomiarów
kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności
bezpośrednio po ich oddaniu do eksploatacji, lub w przypadku wprowadzenia zmian technicznych
stacji, mających istotny wpływ na środowisko.

2.6.3

Cele i kierunki działań

Cel dotyczący ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na obszarze Gminy
Marklowice jest zgodny ze strategią Województwa Śląskiego, ponieważ został ujęty w programie
operacyjnym województwa.
W strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015 zapisano:
„Priorytet rozwoju Województwa Śląskiego F:
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu.
Cel strategiczny C3: Polepszenie jakości powietrza
Kierunki działań:

− FC3K1 – redukcja niskiej emisji, ograniczenie emisji CO2 (oraz NOx+SOx), ograniczenie strat
energetycznych,

− FC3K2 –

zintegrowanie i rozbudowa systemu ciepłowniczego regionu, rozwój odnawialnych
systemów produkcji energii oraz mikrogeneracji; rozbudowa systemu wspierania inwestycji
odnawialnych źródeł energii; przebudowa świadomości społecznej w zakresie racjonalnego
użytkowania energii,

W Programie Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe do roku
2015 zapisano:
„Priorytet: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące (PR)
Cel długoterminowy do 2015 roku:
Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska.
Cele krótkoterminowe do 2004 r.:

− PR 1. rozeznanie skali zagrożenia promieniowaniem niejonizującym,
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− PR 2. ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska.
Kierunki działań:

− PR 1.1. przeprowadzenie badań zagrożenia promieniowaniem niejonizującym,
− PR 2.1. preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,
− PR 2.2. opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń
promieniowaniem niejonizującym”.

2.6.4

Priorytety ekologiczne

Jednym z wymogów realizujących program ochrony środowiska na terenie Gminy Marklowice jest ochrona
środowiska i ludności przed negatywnym oddziaływaniem elektromagnetycznego promieniowania
niejonizującego.
Powinna ona być prowadzona zgodnie z założeniami polityki ekologicznej państwa w zakresie ochrony przed
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych.

2.6.4.1 Cele krótkoterminowe – do roku 2004
Cele krótkoterminowe obejmują te działania z zakresu ochrony przed
promieniowaniem niejonizującym, które mogą być zrealizowane do 2005 roku.

elektromagnetycznym

-

preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,

-

przeprowadzenie okresowych badań pól elektromagnetycznych, w celu rozeznania aktualnego ich
oddziaływania na środowisko,

-

opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń
promieniowaniem niejonizującym,

-

zwracanie szczególnej uwagi na lokalizację obiektów mieszkalnych, żłobków, przed-szkoli, szkół,
szpitali, itp. w otoczeniu linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub
wyższym,

-

egzekwowanie od administratorów obiektów radiokomunikacyjnych obowiązku przedłożenia wyników
pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności,
bezpośrednio po ich oddaniu do eksploatacji, lub w przypadku wprowadzenia zmian technicznych
stacji, mających wpływ na środowisko.

2.6.4.2 Cele długoterminowe – do roku 2015
Głównym celem długoterminowym jaki przyjęto dla Gminy Marklowice, to kontrola i ograniczenie emisji
niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska poprzez:
-

stworzenie systemu monitoringu środowiska
oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

Gminy

Marklowice

ze względu

na

-

ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska do niezbędnego minimum.
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2.6.5 Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie promieniowania jonizującego
LD

PN

Cele długoterminowe
2004-2015

Obniżenie poziomów
szkodliwego
promieniowania
elektromagnetycznego w
środowisku

LK

PNC1

PNC2

Cele krótkookresowe
2004-2008

LZ

Nazwa zadania

Jednostka/osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

PNC1Z1

Gromadzenie danych dotyczących instalacji (będących
w kompetencji Starosty) powodujących wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

Starostwo
Powiatowe w
Wodzisławiu
Śląskim

P

PNC1Z2

Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu
określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

W

PNC2Z1

Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego w miejscach jego
potencjalnego oddziaływania

Urząd Gminy
Marklowice

G

Kontrola i ograniczenie emisji
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego do
środowiska

Ograniczenie emisji
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego do
środowiska

KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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2.6.6 Matryca logiczna
Cele
rezultaty

Logika interwencji

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki
osiągnięć

Źródła i sposoby weryfikacji

Założenia

1

2

3

4

5

Cel nadrzędny

Cele szczegółowe
Programu

Oczekiwane rezultaty

Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego
promieniowania elektromagnetycznego do
środowiska

Rozeznanie ponadnormatywnego oddziaływania
pól elektromagnetycznych
Ograniczenie emisji elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego do środowiska

Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców Gminy
przed niekorzystnym promieniowaniem
niejonizującym

Obniżenie poziomów ponadnormatywnego
promieniowania elektromagnetycznego w
środowisku

Pomiary poziomów
promieniowania
niejonizującego

Przeprowadzenie badań środowiska ze względu na
promieniowanie niejonizujące

Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego

Określenie terenów na których zostały
przekroczone dopuszczalne poziomy
promieniowania

Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

Przeprowadzanie okresowych pomiarów
potwierdzających poziom promieniowania
niejonizującego

Porównawcze pomiary promieniowania na
wybranych terenach Gminy

Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska

Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych

Urząd Gminy

Pomiary promieniowania
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2.6.7 Harmonogram realizacji Programu
L.P.

1

Nazwa zadania

2

Termin
rozpoczęci
a
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

3

4

5

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

[PLN]

[PLN]

[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

8

9

10

11

12

[PLN] tys.

I

6

7

ZADANIA WŁASNE GMINY
Określenie aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego
w miejscach jego potencjalnego
oddziaływania.

1

2003

2005

Urząd Gminy
Marklowice

Lokalizacja instalacji
powodujących
wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

brak danych

X

Wojewoda
Śląski,
Powiat
wodzisławski

SUMA

L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęci
a
planowany

1

2

3

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

4

5

6

I

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

[PLN]

[PLN]

[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

8

9

10

11

12

X

X

X

Przedstawiciele
sieci

[PLN] tys.
7

ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY

1

Stworzenie systemu
monitoringu środowiska w celu
określenia aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania
niejonizujacego

2003

2015

2

Gromadzenie danych
dotyczących instalacji
(będących w kompetencji
Starosty) powodujących
wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

2004

2015

Wojewoda Śląski

Wyznaczenie terenów o
przekroczonej wartości
dopuszczalnego poziomu
promieniowania
niejonizującego

100

Powiat wodzisławski

Ewidencja podmiotów
gospodarczych wraz z
kontrolą wywiązywania się
z warunków pozwolenia

20

SUMA

X

120
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2.6.8

Wnioski

Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych polega przede
wszystkim na kontrolowaniu jego poziomów oraz, gdy zachodzi taka potrzeba, na ograniczeniu
promieniowania niejonizującego do wartości niższych lub równych poziomom dopuszczalnym,
określonych w polskich przepisach prawnych.
Zapewnianie jak najlepszej ochrony zdrowia ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych należy uzyskać poprzez:

− przestrzeganie

przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania
niejonizującego na obszarach zabudowy mieszkaniowej oraz na obszarach, na których
znajdują się szpitale, przedszkola, żłobki, internaty oraz szkoły, pochodzącego od linii i stacji
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym, dla których wartość
graniczna natężenia pola elektrycznego została ustalona w wysokości 1kV/m, a pola
magnetycznego w wysokości 80A/m,

− przestrzeganie

przepisów dotyczących dopuszczalnych
niejonizującego w miejscach dostępnych dla ludności,

poziomów

promieniowania

− systematyczne kontrolowanie poziomu promieniowania elektromagnetycznego.
Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych na terenie Gminy
Marklowice winna się skoncentrować na:

− stworzeniu systemu monitoringu środowiska Gminy ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól
-

elektromagnetycznych,
egzekwowanie od administratorów obiektów radiokomunikacyjnych obowiązku przedłożenia
wyników pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach
dostępnych dla ludności, bezpośrednio po ich oddaniu do eksploatacji, lub w przypadku
wprowadzenia zmian technicznych stacji, mających wpływ na środowisko,

− przeprowadzeniu pomiarów pól elektromagnetycznych w miejscach przebiegu napowietrznych
linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym przez obszary
zabudowań mieszkalnych oraz przez tereny, na których znajdują się żłobki, przedszkola,
szkoły, szpitale, internaty, itp. oraz w bezpośrednim otoczeniu stacji transformatorowych
o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,

− egzekwowanie od właścicieli wymienionych obiektów elektroenergetycznych przedkładania
wyników pomiarów pól elektromagnetycznych w przypadku wprowadzenia istotnych zmian
technicznych w napowietrznych liniach lub stacjach elektroenergetycznych, mających wpływ
na środowisko,

− zwracaniu szczególnej uwagi na lokalizację obiektów mieszkalnych, żłobków, przedszkoli,
szkół, szpitali, itp. w bliskim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,

− opracowywaniu przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Marklowice ze
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym,

− preferowaniu lokalizacji mało konfliktowych źródeł promieniowania niejonizującego.
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2.7

Ochrona przyrody

2.7.1

Charakterystyka i ocena aktualnego stanu

2.7.1.1 Zbiorowiska roślinne
Szata roślinna gminy ukształtowała się pod silnym wpływem działalności człowieka — efekty
działalności człowieka wywarły tu duże piętno. Na podstawie analizy elementów flory określono
stopień antropopresji na terenie Płaskowyżu Rybnickiego. W obrębie gminy Marklowice stopień
dominacji siedlisk sztucznych jest wysoki i wynosi on od 62,5% w północnej części gminy na terenach
leśnych do około 100% w centralnej części gminy (ocena prowadzona była na powierzchniach
2x2 km)13.
W szacie roślinnej Marklowic dużą rolę odgrywają zbiorowiska antropogeniczne, rozwijające się na
terenach będących pod silnym wpływem różnorodnej działalności człowieka. Należą do nich tak
zwane zbiorowiska ruderalne, często z udziałem gatunków obcego pochodzenia i nie przedstawiające
większej wartości przyrodniczej. W tej sytuacji na szczególna ochronę zasługują wszelakie fragmenty
roślinności naturalnej, bądź przypominających ze względu na skład gatunkowy naturalne układy.
Wymagają one jednak szczegółowego rozpoznania. Należy spodziewać się potencjalnego
występowania płatów żyznej buczyny niżowej — Galio odorati-Fagetum, łęgu jesionowo-olszowego —
Fraxino-Alnetum, oraz niżowej dąbrowy acydofilnej Calamagrostio-Quercetum.

2.7.1.2 Gospodarka łowiecka, rybactwo, wędkarstwo
Jedną z podstawowych przyczyn zmian ilościowych w faunie Gminy jest odłów (pozyskanie) ssaków
i ptaków stanowiących zwierzynę łowną. Na terenie gminy Marklowice i najbliższej okolicy działa
1 koło łowieckie, które gospodaruje na obszarach leśnych i polnych o łącznej powierzchni 1376 ha,
gdzie lasy zajmują 110 ha (powierzchnia leśna zasadniczo różni się od oficjalnych danych
Nadleśnictwa Rybnik). Zgodnie z obowiązującą nową numeracją obwodów łowieckich, tereny
łowieckie w Marklowicach wchodzą w obręb obwodu łowieckiego polnego nr 17214.
Tabela 2-31. Struktura powierzchniowa obszarów łowieckich na terenie Gminy Marklowice.
Powierzchnia w granicach Gminy [ha]
L.P.

Nr obwodu

Koło łowieckie

Powierzchnia
ogólna obwodu
[ha]

Ogółem

Lasy

Grunty
inne

Powierzchnia
wyłączona z
gospodarki
łowieckiej

1

2

3

4

5

6

7

8

1

172

„Pod Klonem”
Wodzisław Śląski

8358

1376

110

453

813

1376

110

453

813

OGÓŁEM

W użytkowaniu łowieckim terenów gminy charakterystyczny jest bardzo wysoki udział (ok. 60%)
gruntów wyłączonych, co wiąże się z bardzo dużym udziałem terenów zurbanizowanych: zabudowy
mieszkaniowej oraz infrastruktury przemysłowej (obszar górniczy KWK „Jankowice”).
Koło łowieckie corocznie przygotowuje plany łowieckie obejmujące: pozyskanie zwierzyny, stan
populacji na podstawie corocznej inwentaryzacji oraz zagospodarowanie i szkody łowieckie.

Tabela 2-32. Plany łowieckie koła łowieckiego — „Pod Klonem” w Wodzisławiu Śląskim.
13

Urbisz A. 1996: Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. Scripta
Rudensia 6: 1-174.

14

Rejestr powierzchniowy obwodów łowieckich województwa śląskiego – wg stanu na dzień 03.10.2001 r., Śląski Urząd
Wojewódzki, Katowice 2001, msc.
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L.P.

Gatunek

Plan 2001/2002

Wykonanie 2001/2002

Plan 2002/2003

1

2

3

4

5

1

Sarna

57

54

70

2

Bażant

160

135

150

3

Lis

80

98

100

4

Dzik

2

0

2

5

Dzika kaczka

300

276

250

6

Piżmak

30

5

10

Biorąc pod uwagę bardzo małą powierzchnię Gminy i wysoki stopień urbanizacji, rozkład
ilościowy populacji poszczególnych gatunków łownych na terenie Marklowic z pewnością nie jest
proporcjonalny do ogólnego stanu zwierzyny na obszarze ww. obwodu. W tutejszej gospodarce
łowieckiej można zauważyć następujące tendencje:
−

ścisła regulacja struktury wiekowej i płciowej w populacji sarny,

−

duży stan populacji i wysoki odstrzał lisa – ze względu na wyrządzone szkody w łowisku,

−

znaczne pozyskanie gatunków otwartych terenów rolniczych (bażant).

Stan w/w gatunków zwierzyny łownej jest adekwatny do dużej mozaikowatości agrocenoz, gruntów
odłogowanych oraz bardzo rozproszonych, niewielkich enklaw leśnych i dolin lokalnych cieków
wodnych.
W skali gminy trudno mówić o cennych terenach łowieckich – sprzyjające warunki bytowania
zwierzyny dotyczą terenów:
−

obrzeży pasma lasów ochronnych w granicach miast Rybnik i Wodzisław Śląski,

−

niewielkich rozproszonych enklaw leśnych w centralnej i południowej części Gminy,

−

doliny Potoku Marklówka i jej lokalnych drobnych dopływów,

−

rozdrobnionych, bardziej zwartych otwartych terenów rolniczych (w południowej, północnowschodniej i północno-zachodniej części).

Gospodarka rybacka i wędkarska ma marginalne znaczenie – w oficjalnych rejestrach Polskiego
Związku Wędkarskiego brak informacji o wodach powierzchniowych, uznanych za łowiska wędkarskie.

2.7.1.3 Obszary leśne
Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy Marklowice wynosi 93 ha. W administracji Lasów
Państwowych, Nadleśnictwo Rybnik, Obręb Rybnik pozostaje zaledwie około 33 ha, natomiast 60 ha
stanowią lasy niepaństwowe15 (prywatne około 90%).
Poza lokalnie większymi obszarami leśnymi w północnej części Gminy, skrajnie rozproszone drobne
enklawy w pozostałych peryferyjnych jej częściach oraz części centralnej wskazują jednoznacznie na
skrajnie nieefektywną, z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia – rangę gospodarki leśnej
na terenie Gminy.
Lasy w północnej części Gminy należą do fragmentu systemu lasów ochronnych wokół Rybnika,
Wodzisławia Śląskiego i gminy Świerklany.

2.7.1.4 Gospodarka leśna
Aktualny operat urządzeniowy dla lasów obrębu Rybnik określa strukturę typów siedliskowych lasu
oraz ich zgodność ze składem gatunkowym drzewostanów. Powierzchniowo dominują:
1. Las mieszany świeży - 40,2% ogólnej powierzchni obrębu
15
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2. Las świeży – 26,3%
3. Bór mieszany świeży – 16,2%
4. Las mieszany wilgotny
Udział procentowy poszczególnych gatunków w strukturze drzewostanów Nadleśnictwa Rybnik
przedstawia się następująco:
1. Sosna zwyczajna - 61,65%
2. Brzoza brodawkowata – 13,10%
3. Dąb szypułkowy – 10,30%
Lasy na terenie obrębu Rybnik i gminy Marklowice wykazują zwiększony udział siedlisk lasów
liściastych oraz gatunków liściastych w stosunku do średniej dla Nadleśnictwa, RDLP w Katowicach
oraz województwa śląskiego. Występuje przewaga drzewostanów V-VI klasy wieku w Lasach
Państwowych, natomiast w prywatnych — rozrzut klas wieku jest znaczny (II-V).
W lasach niepaństwowych zakres niezbędnych prac dotyczy głównie założenia upraw leśnych na
powierzchniach zrębowych oraz zadań z zakresu ochrony lasu, pielęgnacji upraw i drzewostanów oraz
prac melioracyjnych.
Znikoma powierzchnia lasów oraz ich peryferyjne położenie w granicach Gminy praktycznie
uniemożliwiają realizację jakichkolwiek zorganizowanych funkcji rekreacyjnych.

2.7.1.5 Stan degradacji lasów
Lasy obrębu Rybnik w całości znalazły się w II strefie uszkodzeń od imisji przemysłowych, jak również
w kategorii lasów wodochronnych i glebochronnych. Wszystkie obszary leśne na terenie Gminy są
umiarkowanie i słabo odkształcone.
Spośród biotycznych czynników środowiska oddziaływujących na istniejące drzewostany zaznacza się
ograniczona aktywność szkodników pierwotnych w drzewostanach sosnowych, z uwagi na minimalny
udział słabych siedlisk, występowanie podszytów, natomiast w drzewostanach liściastych intensywne
żerowanie zwójek i miernikowców wpływa na spadek przyrostu masy i owocowanie dębin.
Gradacja kornika drukarza w I połowie lat 90-tych doprowadziła do znacznej redukcji występowania
powierzchniowego świerka, natomiast uaktywniły się choroby grzybowe w uprawach, młodnikach
i drzewostanach starszych.
Spośród biotycznych czynników środowiska, powodujących ogólne osłabienie części istniejących
drzewostanów istotne znaczenie posiadają szkody ze strony zwierzyny płowej (jeleniowate)
w uprawach, młodnikach i starszych drzewostanach liściastych (dąb, buk, jawor, jesion). Ochrona
upraw to głównie grodzenia, palikowanie sadzonek oraz zabezpieczanie chemiczne repelentami.
W obrębie Rybnik, spośród czynników abiotycznych niewielkie znaczenie dla kondycji lasów posiadają
ekstremalne warunki klimatyczne (silne wiatry, opady śniegu, ulewne deszcze).
Tereny leśne, administrowane przez Nadleśnictwo Rybnik, zaliczone są do I kategorii zagrożenia
pożarowego, na co wpływa m. in. rozbudowana sieć dróg komunikacyjnych, duża ilość zakładów
przemysłowych w sąsiedztwie kompleksów leśnych, duża antropopresja wpływająca również na
dewastację przyrodniczą w lasach, zaśmiecanie, niszczenie infrastruktury oraz szkodnictwo leśne
(kłusownictwo, kradzież drzewa).

2.7.1.6 Zalesienia i zadrzewienia w gminie
Lesistość gminy (ok. 7%) należy do najniższych, nie tylko w skali Powiatu Wodzisławskiego (obok
Gminy Rydułtowy), ale i całego województwa śląskiego i Polski - wskaźnik ten jest porównywalny na
Śląsku jedynie z gminami powiatu raciborskiego z dominującą funkcją rolniczą (m.in. Pietrowice
Wielkie, Krzanowice). W przypadku Marklowic wskaźnik ten warunkuje przede wszystkim silna
urbanizacja oraz bardzo wysoki odsetek powierzchni użytków rolnych (około 78%) skoncentrowanych
na niewielkiej powierzchni Gminy.
W zaleceniach dotyczących kształtowania nowej granicy rolno – leśnej preferuje się zalesienia
i zadrzewienia w terenach źródliskowych i innych narażonych na erozję, unikanie wyrównania granicy
pomiędzy biocenozą leśną i użytkami rolnymi („strefa ekotonowa”). W perspektywie długoterminowej
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(do 2020 roku) z pewnością zwiększać się będzie udział trwale odłogowanych, rozdrobnionych
gruntów rolnych, o niskich klasach bonitacyjnych. Tendencje te, poza czynnikami ekonomicznymi,
przyspieszane są procesami osiadania gruntów (5-11m), tworzenia zalewisk bezodpływowych
i nachylenia terenów powyżej 15% — jako efekt podziemnej eksploatacji węgla kamiennego.
Docelowo powierzchnia ww. terenów zdegradowanych, wymagających rekultywacji w kierunku
przyrodniczym, w tym zalesień i zadrzewień, wynosić może około 22% powierzchni ogólnej Gminy
(w 2019r. — około 320 ha), zwłaszcza w północno-wschodniej, wschodniej i centralnej części Gminy).
Ww. procesy w podstawowym stopniu wpływać będą na ogólny wzrost powierzchni zadrzewień
i zakrzewień na obszarze Gminy, realizowanych w ramach rekultywacji przez podmioty gospodarcze
i inne instytucje sektora górnictwa węgla kamiennego oraz zalesień, prowadzonych przez właścicieli
gospodarstw i nieruchomości rolnych — ze szczególnym uwzględnieniem systemu dotacji, dopłat
i ekwiwalentów finansowych w ramach środków Funduszu Leśnego, pozostającego w dyspozycji
Lasów Państwowych (nieodpłatne przekazywanie sadzonek) oraz zakładania, pielęgnacji
i prowadzenia upraw leśnych — z wykorzystaniem środków UE oraz przepisów prawnych dyrektyw
i rozporządzeń unijnych przyjętych w „Planie rozwoju obszarów wiejskich w latach 2004-2006”.
Biorąc pod uwagę nieuchronne zmiany profilu działalności rolniczej, związane z działalnością
przemysłową oraz ogólnie bardzo niewielka powierzchnią Gminy, szacuje się ostrożnie, że na jej
terenie corocznie może nastąpić wyłączenie z produkcji rolnej na cele zalesieniowe ok. 2-3 ha gruntów
rolnych niskich klas gleb rocznie.
Preferencje zalesieniowe, wyliczone dla Gminy Marklowice w ramach aktualizacji „Krajowego
Programu Zwiększenia Lesistości” (2003) na podstawie szeregu wskaźników środowiskowych
i fizjograficznych, należy uznać jako „średnio-niskie” (około 10,7 pkt), podobnie, jak dla przeważającej
części gmin Powiatu Wodzisławskiego.

2.7.1.7 Zieleń urządzona
Zieleń urządzona reprezentowana jest głównie w formie pozostałości zabytkowych założeń zieleni,
alei przydrożnych, zieleni przykościelnej i cmentarnej — chronionych zapisami ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach, uzupełniona dodatkowo:
−

Terenami zieleni przyzagrodowej (ogrody, sady w obszarach zurbanizowanych).

−

Rozproszonymi zadrzewieniami przydrożnymi.

Charakterystyczny jest niemal zupełny brak terenów zieleni ogólnodostępnej o funkcjach
rekreacyjnych i estetycznych (parki wiejskie, zieleńce, boiska trawiaste, place rekreacyjne, kąpieliska
nadwodne).
Wszystkie w/w formy zieleni stanowią ważny składnik systemu obszarów przyrodniczo cennych
Gminy, chronionego planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
W zamierzeniach rozwojowych Gminy uznano szczególną rolę zachowania i pielęgnowania walorów
krajobrazowo-przyrodniczo-kulturowych — ze szczególnym uwzględnieniem obiektów pozostających
w rejestrze i ewidencji Śląskiego Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków, w tym:
1. Pozostałości parku podworskiego,
2. Kościół parafialny
drzewostanem,

p.w.

Św.

Stanisława

Biskupa

Męczennika

wraz

z

otaczającym

3. Cmentarz wyznaniowy,
4. „Grota Studzienka”,
5. Obiekty w obrębie tzw. „krajobrazu komponowanego”, tj. stref ochrony krajobrazu i ekspozycji,
m. in.: punkty i ciągi widokowe, rozproszone na terenie gminy, skierowane m. in. na:
−

wzgórze z kościołem parafialnym,

− północny rejon Gminy z jarami, enklawami leśnymi i otwartymi przestrzeniami kompleksów
rolnych,
−

szeroką dolinę potoku Marklówka,
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−

lokalne wyniesienia terenu.

Spośród wszystkich w/w obiektów, jedynie w obrębie punktów i panoram widokowych obowiązywać
powinien zakaz wprowadzania urządzonej zieleni wysokiej, natomiast w pozostałych przypadkach
zieleń stanowi integralną część — do zachowania lub odtworzenia w ramach programów
rewaloryzacyjnych obiektów zabytkowych. Główny zakres niezbędnych prac to poprawa ogólnego
stanu zdrowotno — sanitarnego starodrzewia, oraz uczytelnienie kompozycji poprzez likwidację
samosiewów.
Niezbędne są również zamierzenia w zakresie kształtowania terenów zieleni urządzonej, parkowej
i towarzyszącej planowanym obiektom rekreacyjno sportowym — na bazie adaptacji zieleni łęgowej
doliny potoku Marklówka (tereny rekreacji przywodnej, „zielone bulwary”) oraz wzbogacenia terenów
centrum mieszkaniowo-usługowo-handlowego Gminy o funkcje zieleni publicznej (park gminny)
z elementami zieleni niskiej i wysokiej o funkcjach estetycznych i wypoczynkowych.
Analizując zapisy planistyczne, dotyczące poszczególnych jednostek urbanistycznych m.p.z.p. Gminy,
należy również uwzględnić kwestię minimalnego procentowego udziału terenów zieleni
w niezabudowanych częściach działek terenów: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowohandlowej, przemysłowej, użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola) —tj. ok. 40-70% ogólnej ich
powierzchni.
Odrębny problem stanowi kwestia bieżącej pielęgnacji zieleni wysokiej w obrębie zadrzewień
przydrożnych dróg o charakterze ponadlokalnym, częściowej ich przebudowy i wymiany gatunkowej
(topole) oraz stworzenia sieci zazielenionych ciagów ścieżek spacerowych i rowerowych, łączących
tereny przyrodniczo cenne i atrakcyjne krajobrazowo.

2.7.1.8 Formy ochrony przyrody na terenie gminy wynikające z „Ustawy
o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych
Na terenie Gminy Marklowice w chwili obecnej brak zupełnie powołanych form ochrony przyrody,
przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody. Biorąc pod uwagę cechy charakterystyczne Gminy
należy jednak przyjąć, ze dokładne rozpoznanie terenowe pod katem przyrodniczym mogłoby
posłużyć do wytypowania takich form , o następującym charakterze:
−

zatopiska, będące miejscem bytowania i rozrodu płazów (właściwą formą przewidzianą
w ustawie o ochronie przyrody jest użytek ekologiczny),

−

pozostałości roślinności leśnej w wąwozach i jarach, płaty zarośli śródpolnych (właściwą formą
przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody jest użytek ekologiczny),

− sędziwe okazy drzew (właściwą formą przewidzianą w ustawie o ochronie przyrody jest pomnik
przyrody).

2.7.1.9 Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi
Zwiększanie lesistości na terenie gminy powinno wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego
wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk. Na terenie gminy Marklowice występują
siedliska następujących typów roślinności naturalnej (leśnej):

1. Łęgu jesionowo-olszowego (Fraxino-Alnetum) — w drzewostanach tego typu lasów w układach
naturalnych występują w dominacji jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), olsza czarna (Alnus
glutinosa), a w domieszce wiązy polny (Ulmus minor), szypułkowy (U. laevis), górski (U.
glabra).

2. Środkowoeuropejskiego acydofilnego lasu dębowego (kwaśnej dabrowy — Calamagrostio
arundinaceae-Quercetum petraeae) — w drzewostanach tego typu lasów w układach
naturalnych występują w dominacji dąb szypułkowy (Quercus robur) i bezszypułkowy (Quercus
petraea).

3. Żyznej buczyny niżowej (Galio odorati-Fagetum) — w drzewostanach tego typu lasów
w układach naturalnych głównym gatunkiem drzewostanotwórczym jest buk (Fagus sylvatica),
w domieszce może występować wiele gatunków drzew liściastych.
Właściwa kompozycja gatunków drzewostanotwórczych ma wpływ na warunki panujące w runie, a tym
samym na możliwość ukształtowania w sposób spontaniczny, lub przy udziale człowieka, właściwego
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w poszczególnych przypadkach składu gatunkowego (w tym udziału gatunków chronionych
i rzadkich). Obecność dużych powierzchni leśnych w sąsiedztwie gminy (głównie miast Rybnik
i Wodzisław Śląski) daje gwarancję migracji gatunków typowych dla runa lasów poszczególnych typów
na tereny zalesiane, co docelowo powinno skutkować wytworzeniem układów przypominających
naturalne.

Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w danej dziedzinie
uwzględniające
dostosowanie
do
wymogów
Unii
Europejskiej

2.7.2

2.7.2.1 Regulacje prawa wspólnotowego
Zgodnie z „Narodowym Programem Przygotowania do Członkostwa w UE” (1998 r.) oraz „Polityką
Ekologiczną Państwa na lata 2003 – 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010”
przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2002 r., ustalono listę priorytetów w działaniach na rzecz
dostosowania do wymogów UE w zakresie ochrony przyrody, w tym jej dyrektyw i rozporządzeń, tj.:
1. Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz
dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE).
2. Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków
(zmienionej dyrektywą 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.).
W/w dyrektywy wiążą się z koniecznością opracowania propozycji europejskiej Sieci
Ekologicznej „NATURA 2000” – także w oparciu o istniejący krajowy system obszarów
chronionych oraz inne istniejące projekty i opracowania.

3. Rozporządzenia WE/338/97 – dot. uregulowania obrotu gatunkami dzikiej fauny i flory
(zobowiązania wynikające z „Konwencji Waszyngtońskiej” o międzynarodowym handlu dzikimi
zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), zmienionego rozporządzeniami
Rady: WE/2307/97; WE/2214/98.
Wspólnie z „Polityką Ekologiczną Państwa” funkcjonują komplementarne dokumenty programowe,
m. in.:
1. Polityka leśna państwa (w tym: Krajowy program zwiększania lesistości,
2. Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej),
3. Narodowa strategia edukacji ekologicznej,
4. Strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich,

5. Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 – 2006,
opracowane przez poszczególne ministerstwa.
W ramach "Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Polski: 2004-2006" opracowano założenia
"Programu rolnośrodowiskowego" i "Zalesiania gruntów rolnych". Nawiązują one m. in. do
Rozporządzenia WE/2080/92 z dnia 30 czerwca 1992 r., ustanawiającego wspólnotowy program
pomocy w związku z akcją przeznaczenia gruntów rolnych do zalesienia oraz innych regulacji
prawnych, wiążących system dopłat bezpośrednich dla rolników, realizujących proekologiczny model
produkcji rolniczej, sprzyjający wzrostowi różnorodności biologicznej.
Dyrektywy i rozporządzenia UE mają na celu zagwarantowanie korzystnego stanu ochrony dla
wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, stanowiących przedmiot zainteresowania UE.

2.7.2.2 Aktualny stan prawa polskiego
Kompetencje organów samorządowych (Wójt, Rada Gminy):
1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880).
−

Art. 3 — realizacja celów ochrony przyrody, tzn.:utrzymanie procesów ekologicznych
i stabilności ekosystemów; zachowanie różnorodności biologicznej; zachowanie dziedzictwa
geologicznego i paleontologicznego; zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin,
zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich utrzymywanie lub przywracanie do
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właściwego stanu ochrony; ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach
oraz zadrzewień; utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody; uwzględnianie
wymagań ochrony przyrody w strategiach rozwoju gmin, studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego,
−

Art. 16, ust. 3, 4 — uzgadnianie przez wojewodę projektu rozporządzenia dotyczącego
utworzenia, likwidacji lub zmniejszenia obszaru parku krajobrazowego z radą gminy,

−

Art. 19, ust. 2 — opiniowanie przez radę gminy projektów planów ochrony rezerwatów
przyrody i parków krajobrazowych,

−

Art. 23, ust. 2 — uzgadnianie przez wojewodę projektu rozporządzenia dotyczącego
utworzenia, likwidacji lub zmniejszenia obszaru chronionego krajobrazu z radą gminy,

−

Art. 23 — wyznaczenie w drodze uchwały rady gminy obszaru chronionego krajobrazu
(jeżeli nie zrobił tego wojewoda), zniesienie w drodze uchwały rady gminy obszaru
chronionego krajobrazu powołanego uchwałą rady gminy,

−

Art. 27, ust. 2 — opiniowanie projektu obszarów Natura 2000, ogłaszanych i przekazanych
przez ministra środowiska,

−

Art. 29, ust. 2 — uzgadnianie z radą gminy projektu planu ochrony obszaru Natura 2000,
sporządzanego przez sprawującego nadzór nad obszarem,

−

Art. 44 — ustanowienie lub zniesienie pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego,
użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w drodze uchwały rady
gminy, jeżeli wojewoda nie ustanowił tych form ochrony przyrody w drodze rozporządzenia,

−

Art. 78 — nałożenie na radę gminy obowiązku zakładania i utrzymywania w należytym
stanie terenów zieleni i zadrzewień,

−

Art. 81 — Możliwość uznania przez radę gminy terenów położonych poza obrębem miast
i wsi o zwartej zabudowie, pokrytych drzewostanem i nieobjętych ochroną na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568), za park gminny, jeżeli stanowi własność gminy, a jeżeli stanowi własność
innego podmiotu - za zgodą właściciela,

−

Art. 83 — wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów nie rosnących na terenie
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Art. 88 — wymierzanie przez wójta, burmistrza administracyjnych kar pieniężnych za
zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń
technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla
roślinności, usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie
spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów.

2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity — Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679,
zmiany: Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, Dz. U. z 2001 r.
Nr 145, poz. 1623): Art. 14, ust. 3 — określenie gruntów przeznaczonych do zalesienia
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu.
3.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z
2001 r. Nr 73, poz. 764, z późniejszymi zmianami: ustawa o zmianie ustawy o przeznaczeniu
gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy — Prawo ochrony środowiska — Dz. U. z 2003 r.
Nr 46, poz. 392)
−

Art. 3, ust. 7 — akceptacja przez radę Gminy zmiany charakteru użytkowania gruntu
z rolnego na leśny na wniosek starosty (brak stanowiska ze strony rady po upływie 45 dni
uznaje się za wyrażenie opinii pozytywnej)

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

149

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice

−

4.

Art. 3, ust. 1 — grunt przeznaczony do zalesienia spełnia określone warunki i jest
przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62,
poz. 627, z późniejszymi zmianami):

−

Art. 3 — uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ograniczeń wynikających
z ustanowienia w trybie przepisów ustawy o ochronie przyrody form ochrony przyrody

−

Art. 127 — ogólne zapisy dotyczące ochrony zwierząt i roślin oraz form jej realizacji

Tematyka ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej została ujęta w celach Polityki
Ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 i dodatkowo wzmocniona art. 35, ust. 2 ustawy o ochronie
przyrody, mówiącym o konieczności opracowania „krajowej strategii ochrony i umiarkowanego
użytkowania różnorodności biologicznej” wraz z programem działania.
Polityka ekologiczna Państwa postuluje umocnienie samorządu terytorialnego jako ogniwa władzy
ekologicznej m.in. poprzez wprowadzenie procedur umożliwiających Gminie występowanie
w charakterze inicjatora lub strony w sprawach pozostających w kompetencji władz wojewódzkich
i centralnych.

2.7.2.3 Identyfikacja potrzeb związanych z ochroną środowiska Gminy w
zakresie ochrony przyrody wraz ze stanem docelowym
Pomimo licznych opracowań i dokumentacji przyrodniczych z terenu Powiatu Wodzisławskiego oraz
miast i gmin przyległych, na obszarze gminy Marklowice nie stwierdzono znaczących walorów
przyrodniczych obszarów, które predestynowałyby je do objęcia ochroną prawną na mocy przepisów
ustawy o ochronie przyrody. W aktualnym stanie system obszarów przyrodniczo cennych gminy
stanowią zatem:
1. Dolina potoku Marklówka i jej drobnych dopływów, jako lokalne „korytarze ekologiczne”,
częściowo przekształcone działalnością antropogeniczną z rozproszonymi terenami zieleni
nieurządzonej.
2. Znikome powierzchniowo enklawy leśne na obrzeżach gminy.
3. Pozostałości zabytkowych założeń zieleni.
Działania władz samorządowych Gminy w kierunku ochrony wartości środowiska przyrodniczego
i uzyskania stanu docelowego to przede wszystkim:
1. Wdrożenie propozycji sieci obszarów i obiektów chronionych na podstawie przepisów ustawy
o ochronie przyrody — w ramach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych (ESOCh)
Gminy i „Krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej” — na szczeblu lokalnym.
2. Pełna realizacja proekologicznego modelu gospodarki leśnej — zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w planie urządzenia lasu i „programie ochrony przyrody” Nadleśnictwa Rybnik.

3. Wspólne przedsięwzięcia w ramach związków międzygminnych, stowarzyszeń regionalnych —
w zakresie ochrony obszarów przyrodniczo cennych oraz edukacji ekologicznej.
4. Kształtowanie terenów zieleni urządzonej w planowanych obiektach rekreacyjno-sportowych
oraz obiektach zieleni parkowej ogólnodostępnej (park gminny).

5. Program rekultywacji w kierunku przyrodniczym potencjalnych degradowanych terenów
poeksploatacyjnych — wzrost powierzchni terenów zadrzewionych.
Docelowy stan środowiska przyrodniczego Gminy to m.in.:
1. Wzrost różnorodności biologicznej agrocenoz, dolin rzecznych i obszarów leśnych Gminy.
2. Uzyskanie zgodności planowanych celów i zadań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
z polityką środowiskową Powiatu Wodzisławskiego, zawartą w Programie Ochrony Środowiska
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2004-2015”
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3. Stworzenie szerokiej oferty różnych form turystyki, rekreacji (agroturystyki), „przyjaznej”
w stosunku do obszarów przyrodniczo i krajobrazowo cennych.

2.7.3

Cele i kierunki działań wg Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego, Programu Ochrony Środowiska Województwa
Śląskiego

W „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” zapisano:
Priorytet rozwoju województwa śląskiego F:
Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności
terenu
Celem strategicznym w zakresie priorytetu F jest:
Cel strategiczny C7: Ukształtowanie regionalnego systemu obszarów chronionych
Kierunki działań:
FC7K1 zachowanie bioróżnorodności
FC7K2 określenie obszarów chronionych na terenie województwa śląskiego
FC7K4 opracowanie systemu rozwoju i funkcjonowania obszarów chronionych
FC7K5 opracowanie programu odtworzenia i utrzymania wartości przyrodniczych i kulturowych na
obszarach chronionych
FC7K7 zalesianie terenów nieużytkowanych rolniczo i o małej wartości rolniczej
Priorytet rozwoju województwa śląskiego E:
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw
Cel strategiczny C5: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej
Kierunki działań:
EC5K2 rozbudowanie infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo-krajobrazowych
i kulturowych
W „Programie Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego” zapisano:
Priorytet: System obszarów chronionych (Och)
Cel długoterminowy do 2015 roku:
Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej, ochrona i wzrost różnorodności krajobrazowej
oraz wzrost lesistości województwa i ochrona lasów
Cele krótkoterminowe do 2004 roku:
Och. 1. Stworzenie podstaw merytorycznych do kształtowania
funkcjonowania istniejącej sieci obszarów chronionych

warunków

dla

właściwego

Och. 2. Rozwój systemu obszarów chronionych
Och. 5. Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie ochrony przyrody
Kierunki działań:
Och. 2.2. Kontynuowanie waloryzacji przyrodniczej województwa: identyfikacja obszarów
przewidzianych do objęcia szczególnymi formami ochrony przyrody — ze szczególnym
uwzględnieniem dolin rzek
Och. 5.2. Edukacja dzieci i młodzieży — rozwój sieci przyrodniczych ścieżek dydaktycznych
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Priorytety ekologiczne

2.7.4
Priorytet

I:

Kreowanie zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju gminy, racjonalnie
wykorzystującego jej walory krajobrazowe, kulturowe i dogodną lokalizację w obrębie
aglomeracji rybnickiej, w kontekście rozwoju turystyki i rekreacji.

Priorytet II: Powstrzymanie tempa postępującej degradacji środowiska, silnej urbanizacji oraz
nieefektywnej gospodarki rolnej – w celu renaturalizacji środowiska przyrodniczego.

2.7.5

Mechanizmy prawno-ekonomiczne

I. Zasięg ponadlokalny
Subsydiowanie ze środków publicznych przedsięwzięć w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
(rekompensaty z tytułu ograniczeń w użytkowaniu gruntów spowodowanych wprowadzeniem ochrony
prawnej, wykup terenów przyrodniczo - cennych, przedsięwzięcia proekologiczne związane
z rozwojem różnych form rekreacji i wypoczynku, rekultywacja terenów zdegradowanych wskutek
podziemnej eksploatacji węgla kamiennego,
-Uzyskanie "konsensusu" pomiędzy realizacją celów ochronnych a nadrzędnością ochrony
prywatnej formy własności w polskim prawodawstwie,
II. Zasięg lokalny;
-

Dostosowanie struktury organizacyjnej i zakresu kompetencji w Urzędzie Gminy i jednostkach
podległych do obowiązujących w Polsce uregulowań prawnych (ustawy, rozporządzenia)
w zakresie ochrony przyrody, leśnictwa, edukacji ekologicznej oraz dyrektyw i rozporządzeń
UE,

-

Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych „non profit” do współpracy w ochronie
czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach ESOCH gminy oraz w edukacji
ekologicznej,

-

Stymulowanie zmian w systemie planowania przestrzennego pod kątem dostosowania
obszarów działalności inwestycyjno-gospodarczej (w szczególności podziemnej eksploatacji
węgla) do lokalnych warunków przyrodniczych.

-

Stworzenie "modelu" bezpośredniego przełożenia celów strategicznych regionu na cele
i zamierzenia rozwojowe gminy.
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2.7.6 Rejestr celów i zadań środowiskowych w zakresie ochrony przyrody
LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

Cele krótkookresowe 20032006

LZ

Nazwa zadania

Jednostka/ osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

1

2

3

4

5

6

7

8

OCH1C1Z1

Objecie ochroną prawną propozycji
małoobszarowych form ochrony przyrody (użytki
ekologiczne)

Urząd Gminy
Marklowice

G

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH1

OCH2

Ochrona różnorodności
biologicznej Gminy

Poprawa kondycji
zdrowotno-sanitarnej lasów

OCH1C1

OCH2C1

Utworzenie Ekologicznego
Systemu Obszarów Chronionych
Gminy

OCH1C1Z2

OCH1C1Z3

Ochrona czynna zbiorowisk łąkowych i
zadrzewień łęgowych – dolina pot. Marklówka
(ok. 25 ha)

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Gliwicach

L

OCH2C1Z1

Zalesianie gruntów porolnych
— wariant optymalny ok. 35 ha (ok. 2-3 ha/rok)

RDLP Katowice,

L

Kopalnie węgla
kamiennego,
Kompania Węglowa,
Rybnicki Holding
Węglowy

L

Poprawa kondycji zdrowotnosanitarnej lasów
OCH2C1Z2

OCH3

Poprawa „przyrodniczego”
wizerunku Gminy

OCH3C1

Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji
pomników przyrody (ok. 10 obiektów)

Rekultywacja w kierunku przyrodniczym
(zalesiane i zadrzewianie) degradowanych
terenów poeksploatacyjnych (zalewiska,
składowiska) — ok. 200 ha

OCH3C1Z1

Realizacja form zieleni izolacyjno – osłonowej
wzdłuż ciągów komunikacyjnych o randze
ponadlokalnej (w tym planowanym odcinku A1)

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
GDDKiA

W, L

OCH3C1Z2

Bieżąca pielęgnacja zadrzewień przydrożnych i
przebudowa gatunkowa drzewostanu (topole) w
obrębie pasa drogowego dróg ponadlokalnych

Zarząd Dróg
Wojewódzkich, Zarząd
Dróg powiatowych

P, L

OCH3C1Z3

Realizacja „parku gminnego” (uzupełnienie
centrum mieszkalno-usługowo-handlowego
Gminy; tereny zieleni krzewiastej i drzewiastej o
funkcji estetycznej i rekreacyjnej)

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH3C1Z4

Program rewaloryzacji pozostałości parku
podworskiego

Urząd Gminy
Marklowice

Tworzenie nowych form zieleni
urządzonej
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OCH4

OCH5

OCH6

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno-turystycznej
Gminy

Wzrost świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie

Promocja proekologicznych
form aktywizacji Gminy

OCH4Z1

OCH5C1

OCH6C1

OCH4C1Z1

Realizacja platform widokowych w miejscach
atrakcyjnych ekspozycji krajobrazu: 2-3 obiekty

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH4C1Z2

Realizacja zieleni urządzonej w ramach
planowanego rekreacyjno-wypoczynkowego
zagospodarowania fragmentów doliny potoku
Marklówka oraz wybranych zalewisk
bezodpływowych

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH5C1Z1

Promocja działań proekologicznych, z
przeznaczeniem dla społeczności lokalnej
(szkolenia z zakresu agroturystyki, programów
rolnośrodowiskowych, imprezy plenerowe,
warsztaty)

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH5C1Z2

Utworzenie ścieżek przyrodniczo – kulturowych
w obrębie terenów przyrodniczo – cennych oraz
krajobrazu kulturowego (foldery, broszury,
tablice informacyjne)

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH6C1Z1

Realizacja turystycznych ścieżek rowerowych na
terenie Gminy i ścieżek spacerowych (broszury,
mapy, tablice informacyjne): wg opracowanych
koncepcji

Urząd Gminy
Marklowice

G

OCH6C1Z2

Współpraca w ramach związków gmin oraz
stowarzyszeń regionalnych (ochrona przyrody i
krajobrazu, edukacja ekologiczna), w
przeciwdziałaniu degradacji terenów rolniczych i
przyrodniczo cennych (podziemna eksploatacja
węgla kamiennego)

Urząd Gminy
Marklowice, Storostwo
Powiatowe Wodzisław
Śląski

G, P

Rozszerzenie oferty rekreacyjnoturystycznej Gminy

Wzrost świadomości
ekologicznej w społeczeństwie

Promocja proekologicznych form
aktywizacji Gminy

KZ – kod zadania (W – wojewódzkie, P – powiatowe, G – gminne; L – lokalne)
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2.7.7 Matryca logiczna
Cele
Rezultaty

Cele nadrzędne

Obiektywnie sprawdzalne wyznaczniki
osiągnięć

Źródła i sposoby weryfikacji

Ochrona różnorodności biologicznej środowiska
przyrodniczego gminy, jako element zwiększenia jego
atrakcyjności

Założenia i cele „Krajowej strategii ochrony
różnorodności biologicznej”; „Polityki Ekologicznej
Państwa na lata 2003 – 2006”

Waloryzacja przyrodnicza gminy (do
opacowania),
Opracowania planistyczne,
dokumentacje projektowe, koncepcje,
prognozy, itp.,
Program ochrony przyrody
Nadleśnictwa Rybnik

Utworzenie Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych Gminy

Wzrost powierzchni terenów zieleni urządzonej i
nieurządzonej (łęgowej),
Wzrost powierzchni gruntów zalesionych,
Wzrost procentowy powierzchni obszarów
chronionych Gminy

Program ochrony przyrody
Nadleśnictwa Rybnik (opracowany),
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy

Logika interwencji

Cele
szczegółowe
programu
Realizacja ochrony czynnej w obszarach przyrodniczo
cennych

Oczekiwane
rezultaty

Wzrost ilości gatunków flory i fauny oraz zbiorowisk
Monitoring przyrodniczy,
roślinnych związanych z renaturalizacją
Kształtowanie nowej granicy rolnośrodowiska,
leśnej
Wzrost lesistości gminy – wariant optymalny,
Ochrona dolin potoków jako potencjalnych
lokalnych korytarzy ekologicznych
Program edukacji ekologicznej dla młodzieży
szkolnej,
Sieć turystycznych ścieżek i tras rowerowych,
Ścieżki przyrodniczo-kulturowe,
Szkolenia, warsztaty, plenerowe imprezy
ekologiczne

Wydawnictwa ekologiczne,
Stowarzyszenia i organizacje
ekologiczne,
Programy edukacyjne,
Projekty i koncepcje

Poprawa kondycji zdrowotno-sanitarnej lasów

Przebudowa drzewostanów,
Ochrona lasu

Plan urządzenia lasu Nadleśnictwa
Rybnik,
Plany urządzenia lasu lasów
niepaństwowych,
Wewnętrzne instrukcje lasów
państwowych dotyczące
proekologicznych zasad gospodarki
leśnej

Przeciwdziałanie tendencji wzrostu powierzchni
terenów zdegradowanych, poeksploatacyjnych

Rekultywacja w kierunku przyrodniczym
(zalesienia, zadrzewienia)jako wzbogacenie
ubożejącej szaty roślinnej, listy gatunkowe fauny i
flory

Koncepcje i projekty rekultywacji
porozumienia i związki międzygminne
gmin powiatów rybnickiego i
wodzisławskiego

Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa
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Założenia

Pozyskanie odpowiednich
środków finansowych:
— WFOŚiGW
— NFOŚiGW
— Ekofundusz
— GFOŚiGW
—-PFOŚiGW
— Budżet Wojewody i
Starosty Wodzisławskiego
— Pozyskanie inwestorów
(sponsorów)
— Środki finansowe dla
organizacji
pozarządowych;
— Fundusze pomocowe i
środki UE;
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Promocja proekologicznych form aktywizacji gminy

Wzrost atrakcyjności rekreacyjno – wypoczynkowej
gminy z zachowaniem równowagi ekologicznej
obszarów przyrodniczo cennych w stosunku do
terenów zurbanizowanych.

Programy „rolnośrodowiskowe” dla rolników,
Informacja turystyczna,
Oferty agroturystyczne

System szkoleń dla rolników, osób
prawnych (Ośrodek Doradztwa
Rolniczego, Śląski Związek Gmin i
Powiatów, Urząd Marszałkowski, itp.);
Wydawnictwa ekologiczne,
prezentacje na targach itp.,
Stworzenie w strukturze
organizacyjnej gminy stanowiska ds.
„promocji ekologicznej”;

Zieleń urządzona – towarzysząca obiektom i
urządzeń infrastruktury rekreacyjno –
wypoczynkowej, ciągom komunikacyjnym, itp.,
Platformy widokowe w miejscach szczególnej
ekspozycji krajobrazu,
Infrastruktura towarzysząca turystyce rowerowej

Określenie "pojemności turystycznej"
gminy,
Szczegółowe plany miejscowe
zagospodarowania przestrzennego,
Plany realizacyjne i projekty
techniczne terenów zieleni
urządzonej.
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2.7.8 Harmonogram realizacji Programu
L.P.
1

Nazwa zadania
2

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zalończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

3

4

5

6

I

1.

2.

3.

4.

Planowane
koszty
ogółem
[PLN] tys.
7

UE
[PLN]

NFOS
[PLN]

WFOS
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

8

9

10

11

12

X

— Starosta
Rybnicki
— Wojewoda Śląski
— Szkolne Koła
LOP

X

— Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych
— Szkolne koła LOP
— Organizacje
ekologiczne
— Fundusze
pomocowe

X

— Organizacje
ekologiczne
— Fundusze
pomocowe
— Nadleśnictwo
Rybnik
— Rady sołeckie

X

— Fundusze
pomocowe
— Starostwa
Powiatowe w
Rybniku i
Wodzisławiu Śląski
— Śląski Związek
Gmin i Powiatów
— Organizacje
ekologiczne
— Nadleśnictwo
Rybnik

ZADANIA WŁASNE GMINY *
Objęcie ochroną prawną
drzew — propozycji
pomników przyrody (ok. 10
obiektów)

Objecie ochroną prawną
propozycji
małoobszarowych form
ochrony przyrody (użytki
ekologiczne)
Utworzenie ścieżek
przyrodniczo – kulturowych
w obrębie terenów
przyrodniczo – cennych
oraz krajobrazu
kulturowego (foldery,
broszury, tablice
informacyjne)

Realizacja turystycznych
ścieżek rowerowych na
terenie Gminy i ścieżek
spacerowych (broszury,
mapy, tablice
informacyjne): wg
opracowanych koncepcji

2004

2006

2004

2004

2004

2006

2006

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Tworzenie
Ekologicznego
Systemu Obszarów
Chronionych
(ESOCH) Gminy

Urząd Gminy
Marklowice

Wzrost świadomości
ekologicznej
w społeczeństwie

Urząd Gminy
Marklowice

Poszerzenie wiedzy
o środowisku
przyrodniczym
gminy. Rozszerzenie
oferty rekreacyjno turystycznej gminy

Urząd Gminy
Marklowice

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno –
turystycznej gminy.

5

10

X

25

X

30
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5.

Promocja działań
proekologicznych, z
przeznaczeniem dla
społeczności lokalnej
(szkolenia z zakresu
agroturystyki, programów
rolnośrodowiskowych,
imprezy plenerowe,
warsztaty)

6.

Realizacja zieleni
urządzonej w ramach
planowanego rekreacyjnowypoczynkowego
zagospodarowania
fragmentów doliny potoku
Marklówka oraz wybranych
zalewisk bezodpływowych

7.

Program rewaloryzacji
pozostałości parku
podworskiego

8.

Realizacja „parku
gminnego” (uzupełnienie
centrum mieszkalnousługowo-handlowego
Gminy; tereny zieleni
krzewiastej i drzewiastej o
funkcji estetycznej i
rekreacyjnej)

9.

Realizacja platform
widokowych w miejscach
atrakcyjnych ekspozycji
krajobrazu: 2-3 obiekty

2004

2004

2004

2004

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Wzrost świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno –
turystycznej Gminy

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Ochrona dziedzictwa
kulturowego.
Poprawa
„przyrodniczego
wizerunku” Gminy.

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa
„estetycznego
wizerunku” Gminy

Urząd Gminy
Marklowice

Ochrona
dziedzictwa
kulturowego.
Rozszerzenie oferty
rekreacyjno
turystycznej Gminy.

2015

SUMA

150

X

250

30

100

X

X

X

25

X

X

625
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X

X

X

— Fundusze
pomocowe
— Urząd
Marszałkowski
— Organizacje
ekologiczne
— Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

— Inwestorzy
sektora publicznego
i prywatnego
— Fundusze
pomocowe
— Śląski Oddział
Służby Ochrony
Zabytków
— Śląski Urząd
wojewódzki
— Fundusze
pomocowe

X

— Fundusze
pomocowe
— Inwestorzy
sektora prywatnego i
publicznego

X

— Śląski
Wojewódzki Oddział
Służby Ochrony
Zabytków
— Wojewoda Śląski
— Fundusze
pomocowe
— Inwestorzy
sektora prywatnego
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L.P.
1

Nazwa zadania

2

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zalończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialna

Planowane efekty
ekologiczne

Planowan
e koszty
ogółem
[PLN] tys.

UE
[PLN]

NFOS
[PLN]

WFOS
[PLN]

Środki
własne

Partnerzy

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

II

1

2.

3.

4.

5.

ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY**

Zalesianie gruntów
porolnych
— wariant optymalny ok. 35
ha (ok. 2-3 ha/rok)

Ochrona czynna zbiorowisk
łąkowych i zadrzewień
łęgowych – dolina pot.
Marklówka (ok. 25 ha)

Bieżąca pielęgnacja
zadrzewień przydrożnych i
przebudowa gatunkowa
drzewostanu (topole) w
obrębie pasa drogowego
dróg ponadlokalnych
Realizacja form zieleni
izolacyjno – osłonowej
wzdłuż ciągów
komunikacyjnych o randze
ponadlokalnej (w tym
planowanym odcinku A1)
Rekultywacja w kierunku
przyrodniczym (zalesiane i

2004

2004

2015

2004

2015

2004

2004

2015

2015

2015

RDLP w
Katowicach, ARiMR

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

Wzrost różnorodności
biologicznej w terenach
ekstensywnej
gospodarki rolnej.

Wzrost różnorodności
biologicznej na terenie
gminy. Utrzymanie
lokalnych „korytarzy
ekologicznych”

140

50

X

X

X

X

X

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
Zarząd Dróg
Powiatowych

Poprawa „estetycznego
wizerunku” Gminy

150

X

X

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
GDDKiA

Utrzymanie ciągłości
ekosystemów w
obszarach
zurbanizowanych.

70

X

X

Kopalnie węgla
kamiennego,

Wzrost różnorodności
biologicznej w terenach

1000

X
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X

X

— Fundusze
Pomocowe
— Urząd Gminy w
Marklowicach,
— Starostwo
Powiatowe w
Wodzisławiu
Śląskim
— Fundusze
pomocowe,
— Inwestorzy
sektora publicznego
z zakresu
gospodarki wodnej
(+ zarządcy
gruntów),
— Organizacje
ekologiczne
— Urząd Gminy w
Marklowicach
— Fundusze
pomocowe,
— Urząd Gminy w
Marklowicach
— Starostwo
Powiatowe w
Wodzisławiu
Śląskim

— Fundusze
pomocowe
— ZDP

— Fundusze

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
zadrzewianie)
degradowanych terenów
poeksploatacyjnych
(zalewiska, składowiska) —
ok. 200 ha

Kompania
Węglowa, Rybnicki
Holding Węglowy

pomocowe
— Urząd Gminy w
Marklowicach
— Placówki i
instytucje naukowobadawcze

zdergadowanych

SUMA

1410

* Przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji Gminy
** Przedsięwzięcia finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji wyższego szczebla: powiatowego, wojewódzkiego i centralne
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2.7.9

Wnioski

IKorzystne uwarunkowania w realizacji programu ochrony przyrody, leśnictwa i edukacji ekologicznej
gminy:
1. Lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich: Rybnika, Wodzisławia
Śląskiego, Jastrzębia Zdroju oraz Żor – jako potencjał do zagospodarowania rekreacyjno –
turystycznego, w tym – turystyki weekendowej, agroturystyki.

2. Dobrze zachowane walory krajobrazu kulturowego z cennymi punktami i panoramami
ekspozycji krajobrazu

IIOgraniczenia w realizacji w/w programu ( "elementy ryzyka"):
1. Relatywnie, bardzo skromne walory przyrodnicze gminy w skali powiatu i województwa
śląskiego – brak jednoznacznie wyrazistego elementu przyrodniczego, rozpoznawalnego dla
wizerunku gminy.
2. Nikły udział wydatków na ochronę przyrody, edukację ekologiczną i turystykę w strukturze
wydatków budżetu gminy.
3. Brak lokalnych partnerów w ochronie przyrody - organizacji i stowarzyszeń ekologicznych
(istniejąca współpraca ma charakter incydentalny).
4. Niewielkie doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych na zadania pozainwestycyjne
z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej w ramach funduszy pomocowych.
5. Brak opracowanej aktualnej granicy rolno – leśnej dla ekstensywnie użytkowanych terenów
rolniczych z nieefektywną gospodarką rolną.
6. Brak samodzielnie funkcjonujących ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej.
7. Bardzo niski wskaźnik lesistości Gminy.
8. Potencjalne zagrożenie degradacja terenów przyrodniczo cennych oraz rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, spowodowane wpływem podziemnej eksploatacji węgla kamiennego
(w perspektywie długoterminowej).
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2.8

Kompetencje organów administracji w zakresie
ochrony środowiska

Mechanizmy prawne służące realizacji ochrony środowiska, a nakładające na organy administracji
samorządowej określone zadania wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska, czy ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według ustawy Prawo ochrony środowiska każdy
z organów administracji działając według przepisów prawnych ma inny zakres kompetencji i zadań.
Organami ochrony środowiska w myśl art. 337 są:
1.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

2.

Starosta

3.

Wojewoda

4.

Minister właściwy do spraw środowiska

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony
Środowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi.

2.8.1

Kompetencje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

W ustawie o samorządzie gminnym16 zostały podane zadania własne Miasta, w tym z zakresem
gospodarki wodno-ściekowej wiążą się sprawy:
1. Ochrony środowiska
2. Gospodarki wodnej
3. Wodociągów i zaopatrzenia w wodę
4. Kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych.
Posiadane kompetencje związane z realizacją tych zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
oraz ogólnie pojętej ochrony środowiska wymienione są w szeregu ustawach. Poniżej wymieniono
ważniejsze akty prawne oraz przytoczono cytaty dotyczące tego zagadnienia.
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków17:
1. Wójt jest obowiązany do regularnego informowania
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Art. 12)

mieszkańców

i

jakości

wody

2. Wójt wydaje decyzje na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego
odprowadzania ścieków (Art. 16)
3. Rada Gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowany
przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne (Art. 19)
4. Rada Gminy zatwierdza w drodze uchwały taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków (Art. 24)
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska18:
1. Wójt w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne programy ochrony
środowiska, które są opiniowane przez zarząd powiatu. Programy te uchwala rada Gminy.
Z wykonania programów Wójt sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia radzie Gminy.
(Art. 17,18)
2. Organy administracji zobowiązane są udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego
ochronie, znajdujące się w jego posiadaniu (Art. 19)

16

Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U.1990 Nr 16 poz.95)

17

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 72
poz.747)
18

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.2001 Nr 62 poz.627 z poz. Zm.)
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3. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta okresowo przedkłada wojewodzie informacje o rodzaju,
ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla
środowiska. (Art. 162)
4. Przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu w sprawie
planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, organ
właściwy do wydania decyzji przeprowadza postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko
5. Obowiązek sporządzania raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko stwierdza organ właściwy do wydania decyzji o WZZT (Art. 51)
6. Wójt, burmistrz lub prezydent może w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej eksploatującej
instalacje w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie,
wykonanie w określonym czasie czynności zmierzające do ograniczenia ich negatywnego
oddziaływania na środowisko (Art. 363)
7. W razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną
w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub nie dostosowania się do wymagań decyzji,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie instalacji
lub urządzenia. (Art. 368)
8. Po stwierdzeniu iż ustały przyczyny wstrzymania działalności, lub oddania do eksploatacji
obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska, wójt, burmistrz luz prezydent miasta, na wniosek zainteresowanego, wyraża
zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności. (Art. 372)
9. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne, wójt, burmistrz lub
prezydent miasta jest właściwy w sprawach:
−

wydawania decyzji m.in. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

−

przyjmowania wyników pomiarów emisji prowadzonych przez użytkowników instalacji,

−

przyjmowania zgłoszeń instalacji z której emisja nie wymaga pozwolenia lecz mogąca
negatywnie oddziaływać na środowisko

10. Wójt, burmistrz, lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów
o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. Do wykonywania funkcji
kontrolnych organy te mogą upoważnić pracowników podległych im urzędów miejskich,
gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych(Art. 379 ust. 1,2)
11. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do
występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw
przepisom o ochronie środowiska (Art. 379, ust.4)

12. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta występują do wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku
kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić,
przekazując dokumentację sprawy. ( Art. 379, ust.5)
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska19:
1. Rada Gminy przynajmniej raz w roku rozpatruje informacje wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa. Wojewódzki inspektorat ochrony
środowiska informuje Wójt o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla
danego terenu. (Art. 8a, ust.2)
2. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia środowiska wójt, burmistrz lub prezydent miasta
może wydać właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska polecenie podjęcia działań
zmierzających do usunięcia tego zagrożenia (Art. 8a, ust. 4)

19

Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz. U. 1991 Nr 77 poz.335)
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Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym20:
1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta, w którym uwzględnia się uwarunkowanie
wynikające z dotychczasowego uzbrojenia terenu, stanu środowiska, wielkości i jakości
zasobów wodnych, wymogów ochrony środowiska, infrastruktury technicznej w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej. (Art. 10)

Kompetencje w zakresie gospodarki odpadami

2.8.2

Kompetencje poszczególnych organów władzy odnośnie gospodarki odpadami wynikające z ustawy
o odpadach (dz. U. Nr 62 poz. 628 z 2001):
art. 26 ust.
1.

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na prowadzenie tej działalności

2.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów jest
wydawane, w drodze decyzji, przez właściwy organ na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

3.

Właściwym organem, o którym mowa w ust. 2, jest:
−

wojewoda – dla przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko,

−

starosta – dla pozostałych przedsięwzięć.

art. 24 ust. 9: Kopię informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami, a także decyzji, o których mowa w ust. 5, 6 i ust. 8, wojewoda lub starosta
przekazuje właściwemu marszałkowi województwa oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi
miasta.
art. 28 ust. 3 (dotyczy zbierania odpadów i transporty na terenie powiatu): Właściwym starostą
do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - starosta
właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów,
do wydania zezwolenia na transport odpadów - starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub
zamieszkania posiadacza odpadów.
art. 34 ust. 1 wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów
usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując
sposób wykonania tej decyzji.
art. 36 ust. 12: Marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce wytwarzania, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, w drodze decyzji, może zobowiązać posiadacza odpadów
do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów.

2.8.3

Kompetencje w zakresie ochrony powierzchni ziemi

Władający powierzchnią ziemi na której występuje zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekształcenie środowiska naturalnego, ukształtowania terenu, jest zobowiązany do
przeprowadzenia ich rekultywacji.
Jeżeli władający powierzchnią ziemi wykaże, iż zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekształcenie środowiska naturalnego zostało dokonane po objęciu przez niego władania i wskaże
inny podmiot, który spowodował niekorzystne zmiany w środowisku to obowiązek rekultywacji
spoczywa na tym podmiocie.
Jeżeli zanieczyszczenie ziemi lub gleby albo niekorzystne przekształcenie terenu odbyło się za zgodą
lub wiedzą władającego powierzchnią ziemi, jest on zobowiązany do ich rekultywacji solidarnie ze
sprawcą.

Starosta dokonuje rekultywacji jeżeli:
20

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 80 poz.717)
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1.

Podmiot, który spowodował zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne
przekształcenie naturalnego ukształtowana terenu nie dysponuje prawami do powierzchni
ziemi, pozwalającymi na jej przeprowadzenie,

2.

Nie można wszcząć postępowania egzekucyjnego dotyczącego obowiązku rekultywacji albo
egzekucja okazała się nieskuteczna,

3.

Zanieczyszczenie gleby lub ziemi albo niekorzystne przekształcenie środowiska naturalnego
nastąpiło w wyniku klęski żywiołowej.

Starosta dokonuje rekultywacji także wówczas, gdy z uwagi na zagrożenie zdrowia lub życia ludzi lub
możliwość zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku konieczne jest natychmiastowe jej
dokonanie. W tym przypadku koszt rekultywacji ponosi władający powierzchnią ziemi. Obowiązek
poniesienia kosztów rekultywacji oraz ich wysokość oraz sposób uiszczenia określa w drodze decyzji
starosta.
Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa,
w drodze rozporządzenia:
1.

Określi standardy jakości gleby,

2.

Może określić standardy jakości ziemi.

W tych rozporządzeniach zostaną uwzględnione:
1.

Grupy rodzajów gruntów – według kryteriów ich funkcji aktualnej lub planowanej,

2.

Standardy jakości gleby lub ziemi jako zawartości niektórych substancji w glebie albo ziemi,
zróżnicowane dla poszczególnych grup rodzajów gruntów oraz z uwagi na
wodoprzepuszczalność i głębokość.

W tych rozporządzeniach mogą zostać ustalone:
1.

Standardy jakości gleby albo ziemi używanych do określonych prac ziemnych w tym
używanych do tego celu osadów pochodzących z dna zbiorników powierzchniowych wód
stojących lub wód płynących,

2.

Referencyjne metodyki wykonywania badania jakości gleby lub ziemi,

3.

Referencyjne metodyki modelowania rozprzestrzeniania substancji w glebie i ziemi.

Oceny jakości gleby i ziemi oraz obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu
środowiska.
Starosta prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi.
Minister właściwy do spraw środowiska może określić w drodze rozporządzenia zakres i sposób
prowadzenia badań.
Starosta prowadzi aktualizowany corocznie rejestr zawierający informacje o terenach na których
stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów na
których obowiązek rekultywacji obciąża starostę.
Kolejność realizowania przez starostę zadań w zakresie rekultywacji powierzchni ziemi określają
powiatowe programy ochrony środowiska. Starosta może przeprowadzić rekultywacje powierzchni
ziemi pomimo nieujęcia zadania w programie, jeżeli stwierdzi, iż nie przeprowadzenie rekultywacji
spowoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie zdrowia lub życia
ludzi.

2.8.4

Kompetencje w zakresie ochrony powietrza

Rada Gminna
1. uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.18 ust.1).
Gmina
sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art.17 ust.1).

1. Sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów który przedstawia radzie Miasta.
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2.

Nakazuje osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności
zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie
decyzji na podstawie POŚ; art.363),

3.

Wstrzymuje użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej
wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (w formie
decyzji na POŚ; art.368 ust.1),

4.

Wyraża zgodę na pojęcie wstrzymanej
zabezpieczających środowisko (POŚ; art.372),

5.

Sprawuje kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska poprzez
występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art.379 ust. 1, 4 i 5),

6.

Wydaje decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,

7.

Opracowuje i wdraża planów zaopatrzenia w energię (ustawa Prawo Energetyczne).

działalności

gdy

dokonano

czynności

Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony powietrza określają dopuszczalne wartości stężeń
substancji zanieczyszczających w powietrzu w odniesieniu do jednostek organizacyjnych. Na jednostki
te nałożono obowiązek stosowania metod, technologii, środków technicznych chroniących powietrze
przed zanieczyszczeniem. Jednostka organizacyjna wprowadzająca do powietrza substancje
zanieczyszczające jest zobowiązana posiadać decyzję ustalającą rodzaje i ilości substancji
dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza. Decyzję taką wydaje starosta powiatu.
Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia
27.06.2001r. poz.627 wraz z późniejszymi zmianami) z obowiązku tego są zwolnione jednostki
organizacyjne:
1.

Z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza odbywa się w sposób
niezorganizowany, bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych,

2. Wentylacji grawitacyjnych,
3.

Energetycznych:

4.

opalanych węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy do 5 MWt,

5.

opalanych koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym o łącznej nominalnej
mocy do 10 MWt,

6.

opalanych paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy do 15 MWt,

7.

innych niż energetyczne o łącznej nominalnej mocy do 1 MWt, opalanych węglem kamiennym,
koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym, paliwem gazowym,

8.

do przetaczania paliw płynnych,

9.

do suszenia zboża,

10. w lakierniach zużywających na dobę mniej niż 3 kg lakierów wodnych i lakierów o wysokiej
zawartości cząstek stałych,
11. Stosowanych w gastronomii,
12. W oczyszczalniach ścieków,
13. W zbiornikach bezodpływowych kanalizacji lokalnej,
14. W przechowalniach owoców i warzyw.
15. Stosowanych w hutach szkła - o wydajności mniejszej niż 1 tona na dobę,
16. Stosowanych w fermach hodowlanych, z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 1 ustawy
(POŚ),
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17. Do suszenia, brykietowania i mielenia węgla - o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton
surowca na godzinę,
18. Stosowanych w młynach spożywczych,
19. Do produkcji wapna palonego - przy wydajności mniejszej niż 10 ton na dobę.
Najbardziej uciążliwa dla środowiska emisja pochodząca z zabudowy mieszkaniowej nie jest objęta
regulacjami prawnymi. W przypadku, gdy na określonym obszarze nastąpiło przekroczenia
dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających na mocy art. 96 ustawy POŚ – wojewoda jest
upoważniony do wydawania rozporządzenia, w którym może określić dla danego terenu jakość albo
rodzaje paliw dopuszczonych do stosowania przez wymienione jednostki administracyjne oraz przez
osoby fizyczne, a także sposób realizacji i kontroli obowiązku. Rozporządzenie to może wydać tylko
w celu ograniczenia dla zdrowia i życia ludzi i zapobieżenia zniszczenia środowiska.
Ochrona powietrza związana jest z zainwestowaniem dużych kwot na realizację przedsięwzięć
inwestycyjnych. Istnieje możliwość pozyskania przez Gminę środków na realizację tych inwestycji
z innych źródeł niż korzystanie z kredytów bankowych banków komercyjnych czy nawet nisko
oprocentowanych kredytów Banku Ochrony Środowiska. Do takich źródeł należą:
1.

fundusze pomocowe (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Eko-Fundusz),

2.

emisja obligacji komunalnych,

3.

partnerstwo publiczno prywatne.

4.

Środki finansowo-prawne ochrony środowiska stanowią w szczególności:

5.

opłata za korzystanie ze środowiska,

6.

administracyjna kara pieniężna,

7.

zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony środowiska.

Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub naruszenie warunków
korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją w emitowania gazów lub pyłów do środowiska.

2.8.5

Kompetencje w zakresie ochrony przed hałasem

Rada Gminna
2. uchwala gminny program ochrony środowiska (POŚ; art. 18 ust.1).
Organ wykonawczy Miasta
1.

Sporządza gminny program ochrony środowiska (POŚ; art. 17 ust.1).

2.

Sporządza co 2 lata raport, z wykonania programów który przedstawia radzie Miasta (POŚ;
art. 18 ust.2).

Gmina
1.

Nakazanie osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze
środowiska lub eksploatującej urządzenie, wykonanie w określonym czasie czynności
zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko (w formie
decyzji na podstawie POŚ; art. 363),

2.

Wstrzymanie użytkowania instalacji w razie naruszenia warunków decyzji określającej
wymagania dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach zwykłego korzystania ze środowiska (w formie
decyzji na POŚ; art. 368 ust.1),

3.

Zgoda na pojęcie wstrzymanej działalności gdy dokonano czynności zabezpieczających
środowisko np. ze względu na ponadnormatywną emisję hałasu do środowiska (POŚ;
art. 372),

4.

Sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska (w tym
oddziaływania hałasu przenikającego do środowiska) poprzez występowanie w charakterze
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oskarżyciela publicznego lub występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
o podjęcie odpowiednich działań (POŚ; art. 379 ust. 1, 4 i 5),
5.

2.8.6

Wydawanie decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym
warunków ochrony środowiska przed hałasem).

Kompetencje w zakresie ochrony przyrody

Ustawa z dnia 1 maja 2004 r. o ochronie przyrody– Dz. U. Nr 92 poz. 880
art. 91. Organami w zakresie ochrony przyrody są:
1. minister właściwy do spraw środowiska,
2. wojewoda,
3. starosta,
4. wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
art.66.2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia warunków
zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w sąsiedztwie ogrodu
botanicznego lub zoologicznego informuje o planowanej inwestycji zarządzającego ogrodem, który w
terminie 30 dni może zgłosić zastrzeżenia i wnioski.
art. 83.1. Usuniecie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić, z zastrzeżeniem ust.2,
po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek
posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem- do wniosku dołącza
się zgodę jej właściciela.
art. 88.1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
1.

zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym
wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń
technicznych oraz zastosowaniem środków technicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,

2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
3.

zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub
krzewów.

art.122.1 Kto dokona odkrycia kopalnianych szczątków roślin lub zwierząt, jest obowiązany
powiadomić o tym niezwłocznie wojewodę, a jeżeli nie jest to możliwe- właściwego wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany przekazać niezwłocznie wojewodzie
zawiadomienie, o którym mowa w ust.1.
3. Jeżeli wojewoda ustali, że odkryte kopalne szczątki roślin lub zwierząt są cenne dla nauki,
przekazuje je do muzeum lub placówki naukowej.
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3 Aspekty finansowe realizacji zadań
inwestycyjnych Gminy Marklowice w zakresie
ochrony środowiska
3.1

Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć
inwestycyjnych

Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych
znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem
potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych.
Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:
−

środki własne,

−

kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

−

kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin,

−

dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych,

−

emisja obligacji

3.1.1

Fundusze krajowe

Głównymi źródłami finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i ekologii są fundusze
ekologiczne, krajowe i zagraniczne fundacje i programy wspierające oraz środki własne inwestorów. W
Polsce podstawę systemu finansowania inwestycji ochrony środowiska tworzą:
−

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

−

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

− Powiatowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
−

Gminne Fundusze Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Fundusze te gromadzą wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez
podmioty gospodarcze oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją
realizującą Politykę Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji ekologicznych o znaczeniu
i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia
potrzeb środowiska oraz procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej.
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być m.in.
jednostki samorządu terytorialnego.
NFOŚiGW stosuje trzy formy dofinansowywania:
−

finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze
środków NF, konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków
NF obsługiwane przez banki),

−

finansowanie dotacyjne (dotacje, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),

−

finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących
spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria
i zasady udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania
dostępne są w oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu
w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3a.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach finansuje
w formie pożyczek i dotacji inwestycje ekologiczne oraz działania pozainwestycyjne (w tym edukację
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ekologiczną) w województwie śląskim. Fundusz Wojewódzki stosuje formy wsparcia finansowego
analogiczne do Funduszu Narodowego. Szczegółowe kryteria i forma pomocy na stronie internetowej
www.wfosigw.katowice.pl oraz w siedzibie Funduszu w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19
tel. 32 / 251 80 71-5).
Powiatowe i Gminne Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej funkcjonują przy
jednostkach samorządów lokalnych odpowiedniego szczebla.
Przy realizacji Programu Ochrony Środowiska duże znaczenie może odgrywać współpraca
z szeregiem organizacji i funduszy. W zakresie ochrony środowiska, rozwoju regionalnego i rozwoju
wsi funkcjonuje m.in.:

− EKOFUNDUSZ – celem Funduszu jest finansowe wspieranie szczególnie ważnych
przedsięwzięć dla ochrony środowiska w Polsce, głównie z dziedzin: oszczędności energii,
promocji odnawialnych źródeł energii, eliminacji emisji metanu z kopalni węgla i wysypisk
odpadów komunalnych, eliminacji zużycia freonów z procesów produkcyjnych. Środki na
realizację zadań Fundusz pozyskuje z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego.
Wszystkie projekty rozpatrywane do dofinansowania ze środków EkoFunduszu można
podzielić na projekty techniczne (inwestycyjne) oraz przyrodnicze. Udział Funduszu w
kosztach realizacji projektów inwestycyjnych, zależy od podmiotu zgłaszającego dany projekt
do realizacji. Na najwyższą pomoc (dotacja w wysokości do 45% kosztów projektu) będą
mogły liczyć samorządy zaliczające się do grupy o najniższym dochodzie ogółem na
mieszkańca
i konsekwentnie, udział dotacji będzie najmniejszy (do 5% kosztów projektu) dla samorządów
o najwyższym dochodzie ogółem na mieszkańca. Szczegółowe informacje na temat
działalności EkoFunduszu, listy zadań priorytetowych oraz procedury rozpatrywania wniosków
dostępne są na stronie internetowej www.ekofundusz.org.pl oraz w siedzibie Fundacji
EkoFundusz
w Warszawie przy ul. Brackiej 4 ( tel. 22 / 621-27-04).

− PROGRAM WORLD WIDE FUND DLA POLSKI - celem programu jest finansowe wsparcie
zadań w dziedzinach: ochrona i restytucja systemów wód śródlądowych, ochrona lasów
i zapewnienie ich trwałego użytkowania, ochrona i zrównoważone wykorzystanie krajobrazów
rolniczych.

− GLOBAL ENVIRONMENTAL FACILITY – celem Funduszu jest osiągnięcie poprawy stanu
środowiska naturalnego poprzez programy i projekty przyczyniające się do rozwiązywania
problemów o charakterze globalnym.

3.1.2

Fundusze Unii Europejskiej

W maju 2004 roku Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej i będzie wspierana finansowo
środkami z Funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności. Ze względu na dużo niższy niż w UE
poziom rozwoju ekonomicznego (PKB wynoszące dużo poniżej średniej unijnej) wszystkie
województwa i regiony naszego kraju będą kwalifikowały się do pomocy w ramach tzw. celu I polityki
strukturalnej UE. Celem tym jest wspieranie rozwoju i dostosowania strukturalnego regionów słabiej
rozwiniętych.21
Kraj, który chce wykorzystać środki funduszy unijnych, jest zobowiązany do przedstawienia Komisji
Europejskiej kompletu dokumentów programowych, które opisują ramy i systemy wykorzystania
instrumentów strukturalnych. W styczniu 2003 r. Rada Ministrów RP przyjęła Narodowy Plan
Rozwoju 2004-2006 (NPR) będący kompleksowym dokumentem, określającym strategię społecznogospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w UE. Dokument ten określa wielkość pomocy
przyznanej Polsce jako krajowi członkowskiemu UE na realizację celów określonych w NPR oraz
wielkość środków krajowych na współfinansowanie.
Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:22

21

Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny

22

Na podstawie: W. Niemiec, M.Lis: Zasady wykorzystania....
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− Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – został on powołany w 1975 r. w celu
niwelowania różnic w rozwoju regionów o słabszej infrastrukturze gospodarczej lub obszarów
wymagających restrukturyzacji gospodarczej.

− Europejski Fundusz Społeczny (ESF) – został on utworzony w 1957 roku jako instrument
wspólnotowej polityki społecznej. Zakres jego działań obejmuje m.in.: wzmocnienie systemów
edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie równych szans na rynku pracy, integracje zawodową
młodzieży i osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy, itp. jest to mechanizm dosyć
elastycznego finansowania tam, gdzie powstają nowe miejsca pracy.

− Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)– został utworzony w 1962 r.
jako narzędzie polityki rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: podtrzymanie
opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich i mniej dogodnych, początkową pomoc
dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji i optymalizację wielkości gospodarstw
rolnych, agroturystykę, rozwój i eksploatację terenów leśnych i tzw. inżynierię finansową na
terenach wiejskich.

− Finansowy Instrument Wspierania Rybołóstwa (FIFG) – początkowo był częścią EAGGF,
ale w 1993 r. uznano, że zacofane regiony, w których dominuje rybołóstwo, mają specyficzne
dla siebie problemy i ich uwarunkowania.

EAGGF
13,2%

FIFG
2,1%

ESF
21,6%

ERDF
63,2%
Rysunek 3-22. Rozkład środków z funduszy strukturalnych UE na realizację celów polityki
strukturalnej
w Polsce23.
Fundusze strukturalne będą wdrażane wyłącznie na poziomie krajowym, w oparciu o Programy
operacyjne i dokumenty, stanowiące szczegółowe do nich uzupełnienia, tzw. Uzupełnienia
Programów. Uzupełnienia Programów Operacyjnych będą stanowiły najistotniejsze dokumenty,
z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów funduszy strukturalnych, gdyż określają m.in.
szczegółowe zasady wdrażania priorytetów, w tym rodzaje inwestycji, jakie będą mogły starać się
o dofinansowanie, typy beneficjentów oraz procedurę wyboru projektów. Uzupełnienie zawiera również
plan finansowy, przedstawiający podział środków przeznaczonych na realizację poszczególnych
działań, z podziałem na lata 2004 – 2006. W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 zostały
opracowane szczegółowe Programy Operacyjne oraz wskazano instytucje nimi zarządzające. W
Polsce instytucją koordynującą wykorzystanie środków pomocowych UE w zakresie ochrony
środowiska będzie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Płatniczą –
Ministerstwo Finansów.
23

Na podstawie: Przegląd Komunalny 9(144)/2003 – dodatek specjalny
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Tabela 3-33. Programy operacyjne przygotowane w ramach NPR oraz instytucje zarządzające
poszczególnymi programami.
Lp.

Nazwa programu

1.

SPO Wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstw

Instytucja zarządzająca
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2.

SPO Rozwój zasobów ludzkich

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

3.

SPO Restrukturyzacja i modernizacja
Sektora żywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich

4.

SPO Rybołóstwo i przetwórstwo ryb

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5.

SPO Transport

Ministerstwo Infrastruktury

6.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego (ZPORR)

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
( we współpracy z samorządami województw)

7.

Program Operacyjny – Pomoc techniczna

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Kwestie ochrony środowiska w Unii Europejskiej traktuje się horyzontalnie, a aspekty oddziaływania
na środowisko muszą być uwzględnione w każdej podejmowanej inicjatywie czy projektowanej
inwestycji. Ze względu na tę zasadę, przy programowaniu środków strukturalnych nie powstał
oddzielny sektorowy program ochrony środowiska.
Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania
głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego głównym zadaniem jest
niwelowanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE. Drugim
ważnym instrumentem finansowym Unii jest Fundusz Spójności, z którego środków finansowane są
duże projekty infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska oraz transeuropejskich sieci
transportowych.

3.1.2.1 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Pomoc w ramach tego funduszu obejmuje m.in. inicjatywy w zakresie inwestycji związanych z ochroną
środowiska. Priorytety środowiskowe współfinansowane w ramach tego funduszu zapisane zostały
w dwóch programach operacyjnych:
−

Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

−

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Celem SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” jest wsparcie działań (także
proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki i zwiększających
jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Wsparcie w ramach programu
adresowane jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw z wyłączeniem przedsiębiorstw
komunalnych. Program ten nie jest kierowany do podmiotów publicznych.
Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie
wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w ramach innych
programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez
tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji
niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. Ogółem na ten program
operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 4 385,2 mln euro, w tym z funduszy
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strukturalnych – 2 896,5 mln euro, krajowy wkład publiczny – 1 127,0 mln euro, wkład prywatny 388,7
mln euro.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego bazuje na czterech priorytetach:
−

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów,

−

Wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich,

−

Rozwój lokalny,

−

Pomoc techniczna.

Tabela 3-34. Priorytety i działania w ZPORR związane z inwestycjami w ochronę środowiska.
Lp.

Priorytet

Działanie

1.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej
wzmocnieniu konkurencyjności regionów

Infrastruktura ochrony środowiska

2.

Rozwój lokalny

3.

Rozwój obszarów wiejskich
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Działanie „Infrastruktura ochrony środowiska” ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń
przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania
środowiskiem.
W ramach działania „Rozwój obszarów wiejskich” wspierane będą projekty infrastrukturalne,
realizowane na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 25 tys. mieszkańców), wynikające
z Programów Rozwoju Lokalnego, realizowanych na obszarach wiejskich i w rejonach występowania
przemysłów tradycyjnych, objętych programami restrukturyzacyjnymi. Projekty te powinny być
komplementarne z innymi działaniami gminy.
Celem działania „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych” jest zachęcenie do rozwijania nowych
form aktywności gospodarczej, generujących miejsca pracy poprzez oferowane infrastruktury do
prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej
trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój społecznogospodarczy.
Poziom dofinansowania projektów z ERDF może wynosić maksymalnie 75 % kwalifikującego się
kosztu inwestycji. Dodatkowo na projekty realizowane w gminach lub powiatach o najniższych
dochodach własnych, zapewniono możliwość dofinansowania 10 % inwestycji z budżetu państwa.
Procedura aplikacyjna
Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie zadań z funduszu ERDF są Urzędy Marszałkowskie
(odpowiednie dla każdego z województw). Na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu
Sterującego, Zarząd Województwa będzie podejmował decyzję o wyborze projektów z określoną
kwotą dofinansowania. Wybrane projekty zostaną następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego.
Po formalnej ocenie zgodności projektów z zapisami ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej
przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda podpisuje umowy finansowe
z beneficjentami końcowymi. Cała procedura przygotowania, oceny, wyboru i wdrażania projektów
będzie się zatem odbywała na poziomie regionalnym, a władze samorządowe będą odpowiedzialne
za umiejętne wykorzystanie dostępnych środków.
Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są
przede wszystkim województwa, powiaty, gminy, związki gmin i powiatów, instytucje naukowe,
instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za
ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie. Szczegółowe informacje dostępne
są w oficjalnym serwisie informacyjnym Województwa Śląskiego www.silesia-region.pl.
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3.1.2.2 Fundusz Spójności
Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki
strukturalnej Unii Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże
inwestycje (powyżej 10 mln euro), mogące przyczynić się do rozwiązywania problemów
infrastrukturalnych
w skali całego kraju z zakresu transportu i ochrony środowiska. Obejmuje on kraje, w których
PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co oznacza, że Polska po
przystąpieniu do Unii Europejskiej zostanie objęta działaniem tego funduszu.
Fundusz Spójności - w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych - finansuje konkretne projekty,
a nie programy operacyjne. Ponadto, różni się on od funduszy strukturalnych głównie krajowym,
a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz podejmowaniem decyzji finalnej o przyznaniu środków
przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Europejskiej. Środki z Funduszu Spójności
kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane są na realizację
projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.
Beneficjentami Funduszu Spójności są podmioty publiczne, czyli jednostki samorządu
terytorialnego, związki gmin oraz przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Budżet funduszu na
lata 2004-2006 wynosi 18 mld euro, z czego ok. 4 mld przeznaczone jest dla Polski (kwota ta po
połowie przypada na przedsięwzięcia z sektora transportu i ochrony środowiska). Ze względu na
wielkość budżetu, Fundusz Spójności będzie zatem stanowić dla Polski najważniejsze źródło
finansowania
inwestycji
w zakresie ochrony środowiska.
Zakłada się, że z Funduszu Spójności w latach 2004-2006 będzie możliwe uzyskanie na ochronę
środowiska łącznie kwoty ok. 1 867 mln euro. Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły
uzyskać wsparcie tylko jednego funduszu europejskiego. Przedsięwzięcia wspierane przez
Fundusz Spójności powinny być efektywnie ekonomiczne, co nie jest tożsame z opłacalnością
finansową. Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być
opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże przy uwzględnieniu
subwencji wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny przekroczyć próg
opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane.
Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji albo udokumentować,
że inwestor będzie w stanie sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt
wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować
odrzucenie projektu lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie oznaczała,
że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych. W każdym przypadku będzie
analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów.
Pomoc Funduszu Spójności może wynosić 80-85 % kosztów kwalifikowanych danej inwestycji
(projekty przynoszące dochód mogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe co najmniej 15 %
kosztów inwestycji musi zostać pokryte przez samych wnioskodawców. Zarezerwowanie takiej kwoty
w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie będzie można uzyskać dodatkową pomoc
w formie dotacji i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych część wydatków inwestycyjnych może
pochodzić z zysków lub funduszy amortyzacyjnych. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia
z niezależnych instytucji finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku
Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz przyjętą „Strategią wykorzystania Funduszu
Spójności”, pomoc z tego Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana głównie na
wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań negocjacyjnych w obszarze „ochrona
środowiska”. Priorytety środowiskowe proponowane do wsparcia z Funduszu Spójności w ramach
NPR 2004-2006 zostały ujęte w czterech obszarach:
−

Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej,

−

Racjonalizacja gospodarki odpadami,

−

Poprawa jakości powietrza,
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− Ochrona powierzchni ziemi.

Tabela 3-35. Zestawienie priorytetów środowiskowych proponowanych do wsparcia z Funduszu
Spójności w ramach NPR 2004-2006.
Lp.

Nazwa projektu

1.

Poprawa jakości wód powierzchniowych, polepszenie jakości
i dystrybucji wody pitnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Indykatywna kwota i udział
Mln euro

%

1 548,2

82,9

2.

Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi

242,5

13,0

3.

Poprawa jakości powietrza

75,9

4,1

1 866,6

100

4.

Razem

Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej.
Jednym z głównych celów realizacji części „środowiskowej” Funduszu Spójności będzie wsparcie dla
budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków
w aglomeracjach. Władze samorządowe muszą zatem przywiązywać szczególne znaczenie do
inwestycji w największych miastach, gdzie efekt ekologiczny i ekonomiczny tych inwestycji będzie
największy. Dopuszcza się jednak, że również mniejsze aglomeracje będą objęte wsparciem
w ramach projektów grupowych, szczególnie na obszarach, gdzie jakość wody jest niezadowalająca.
Najpilniejszym kierunkiem działania, wspieranym przez Fundusz Spójności w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej będzie osiągnięcie poprawy czystości wód powierzchniowych ujmowanych przez
wodociągi. Poważnym problemem w Polsce, szczególnie w ostatnich latach, jest zagrożenie
powodziowe na znacznych obszarach dolin rzecznych, dlatego dopuszczono również możliwość
wsparcia ze środków Funduszu Spójności działań przeciwpowodziowych.
Racjonalizacja gospodarki odpadami.
Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest
zapobieganie powstawaniu odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, poddawanie
odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie
odpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie z dyrektywami UE postulowanym
kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych, niespełniających wymogów składowisk,
dużymi składowiskami o charakterze regionalnym.
Poprawa jakości powietrza.
Głównym zadaniem władz samorządowych jest ograniczenie tzw. niskiej emisji w miastach.
Dofinansowanie z Funduszu Spójności będą więc mogły uzyskać inwestycje wspierające działania
ochronne w najbardziej zanieczyszczonych aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Chodzi tu
zwłaszcza o instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych i energetycznych,
służące ograniczeniu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych szkodliwych dla zdrowia
zanieczyszczeń.
Ochrona powierzchni ziemi.
Działania w ramach tego priorytetu powinny koncentrować się na rekultywacji terenów
zdegradowanych. Głównymi przyczynami zanieczyszczenia gruntów są: górnictwo oraz oddziaływanie
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gazów i pyłów emitowanych przez przemysł i źródła mobilne. Najtrudniejsza sytuacja w tym zakresie
występuje na obszarach silnie rozwiniętego przemysłu i o wysokim stopniu jego koncentracji.
Zanieczyszczenia metalami ciężkimi występują w otoczeniu zakładów przemysłowych, na terenach
miast i aglomeracji, w pobliżu dużych ciągów komunikacyjnych oraz w rejonach składowisk odpadów
komunalnych i przemysłowych. W celu poprawienia tej sytuacji samorządy terytorialne
i przedsiębiorstwa komunalne powinny przygotować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu
rekultywacji terenów zdegradowanych.
Procedura aplikacyjna
Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności najpierw trzeba
skontaktować się z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek wstępny w postaci tzw. karty
potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do
narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który – na podstawie kryteriów szczegółowych –
przeprowadza dalszą ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania z Funduszu
Spójności będzie tworzona przez Ministerstwo Środowiska we współpracy z NFOŚiGW. Przy Ministrze
Środowiska powołany został Komitet Sterujący, który będzie rekomendował najlepsze projekty do
przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności. Ze środków Funduszu będzie można pokryć koszty
przygotowania niektórych opracowań i analiz załączanych do Aplikacji. Ostateczna decyzja
o przyznaniu pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję
Europejską. Opinie na temat naszych projektów będą wyrażać kolejne Dyrekcje Generalne, w tym
najistotniejsze będą oceny dwóch: Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej ds.
Rozwoju Regionalnego.
Tabela 3-36. Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.
Lp.
1.

Funkcja instytucji
Instytucja Zarządzająca

Nazwa instytucji
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

2,

Instytucja Płatnicza

Ministerstwo Finansów

3.

Sektorowa Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Środowiska

4.

Jednostka Wdrażająca I szczebla

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

5.

Jednostka Wdrażająca II szczebla

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej

6.

Beneficjenci Końcowi

Jednostki samorządu terytorialnego i przedsięb. komunalne

Od momentu akcesji Polski do UE będzie istniała możliwość składania aplikacji w języku polskim.
Należy się jednak spodziewać, że takie postępowanie znacznie wydłuży procedurę po stronie Komisji
Europejskiej, ze względu na konieczność ich tłumaczenia.
Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności może być finansowane
ze środków pomocy technicznej funduszu ISPA, które wynoszą blisko 12 mln euro. Więcej informacji
na temat Funduszu Spójności znajduje się w serwisie informacyjnym www.nfosigw.gov.pl.

3.1.3

Partnerstwo publiczno-prywatne

Inną metodą realizacji zadań Jednostki samorządowej może być rozważenie (zalecanego
w rozporządzeniach unijnych) Partnerstwa Prywato-Publicznego (PPP). Termin „prywatno-publiczne
partnerstwo" (PPP) jest pojęciem ogólnym, które może oznaczać co najmniej kilka form powierzania
podmiotom prywatnym obowiązku świadczenia usług o charakterze publicznym. Poszczególne formy
partnerstwa różnią się między sobą stopniem ponoszonego ryzyka gospodarczego, podziałem
odpowiedzialności za jakość świadczenia, okresem świadczenia usług oraz charakterem własności
majątku służącego do spełniania świadczeń. Główne cechy najczęściej występujących form publicznoprywatnego partnerstwa opisane zostały w Tabela 3-37. W praktyce stosuje się kombinacje
przedstawionych rozwiązań.
Tabela 3-37. Podstawowe formy publiczno-prywatnego partnerstwa w sektorze usług komunalnych.
Lp
.

Forma ppp

Własność
majątku

Bieżąca
działalność i
konserwacja

Inwestycje

Ryzyko
gospodarcze

Okres
świadczenia
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1

Umowa o świadczenie
usług

publiczna

2

Kontrakt Menedżerski

publiczna

3

Leasing

publiczna

4

Koncesja

publiczna

5

Umowa typu budowaeksploatacja-przekazanie
(BOT)
Przeniesienia prawa
własności mienia
komunalnego

6

jednostki
publiczne i
prywatne
jednostki
prywatne
jednostki
prywatne
jednostki
prywatne

sektor
publiczny
sektor
publiczny
sektor
publiczny
sektor
prywatny

prywatna i
publiczna

jednostki
prywatne

sektor
prywatny

prywatna lub
prywatna i
publiczna

jednostki
prywatne

sektor
prywatny

sektor publiczny

1-2 lata

sektor publiczny

3-5 lat

współudział

8-15 lat

sektor prywatny

25-30 lat

sektor prywatny

20-30 lat

sektor prywatny

nieokreślony
(może być
określony w
licencji)

Poszczególne formy partnerstwa mogą stać się atrakcyjne dopiero wtedy, gdy określone zostaną
stabilne regulacje prawne zapewniające równowagę pomiędzy interesami prywatnych podmiotów
gospodarczych a interesami ich klientów, warunkując tym samym możliwości uzyskania zwrotu
z inwestycji prywatnego kapitału.

3.2

Ogólna sytuacja finansowa Gminy Marklowice.

Analiza ekonomiczno-finansowa budżetu Gminy Marklowice dotyczy przede wszystkim oceny skali
osiągniętych i planowanych dochodów i wydatków oraz źródeł pozyskiwania środków finansowych
w latach 2001-2004. W oparciu o te dane będzie możliwe przeprowadzenie symulacji długoterminowej
podstawowych kategorii ekonomicznych budżetu i powiązanie ich z oszacowanymi nakładami
inwestycyjnymi w zakresie ochrony środowiska.
Syntezę uwarunkowań finansowych Gminy Marklowice w latach 2001-2004 przedstawia Tabela 3-38.
Tabela 3-38. Sytuacja finansowa Gminy Marklowice w latach 2001-2004.
Lp.

Wyszczególnienie

1.

DOCHODY OGÓŁEM

1.1

Dotacje i subwencje

-

w tym środki z funduszy zagranicznych

2001

2002

2003

2004

14 763 677

14 475 448

10 230 596

9 636 285

7 016 111

8 159 374

3 682 238

2 583 139

724 221

879 408

738 501

-

1.2

Dochody własne

7 747 566

6 316 074

6 548 358

7 053 146

2.

WYDATKI

7 990 574

11 293 263

12 925 567

22 106 285

2.1

Wydatki bieżące

6 487 587

7 107 098

7 233 392

8 396 422

2.2

Wydatki inwestycyjne

1 502 987

4 186 165

5 692 175

13 709 863

0

0

3.

ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU

3.1

Stan zaciągniętych pożyczek i kredytów

3.2

4.1

Stan pozostałych zobowiązań
ZOBOWIĄZANIA DO POKRYCIA W DANYM
ROKU
Spłata rat kredytów i pożyczek

4.2

Spłata odsetek od kredytów i pożyczek

4.3

Inne

5.

WSKAŹNIKI

5.1

Stosunek łącznej kwoty długu na koniec roku (3) do
dochodów ogółem (1)

4.

5.2
5.3
5.4

Stosunek zobowiązań do pokrycia w danym roku do
dochodów ogółem
Stosunek wszystkich inwestycji (2.2) do dochodów
ogółem (1)
Stosunek dochodów własnych (1.2) do dochodów
ogółem (1)

0

0

236 197

4 406 197

236 197

4 406 197

4 301

640 000
630 000

4 301

10 000

0,00%

0,00%

2,31%

45,73%

0,00%

0,00%

0,04%

6,64%

10,18%

28,92%

55,64%

142,27%

52,48%

43,63%

64,01%

73,19%
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W roku 2002 nastąpił spadek dochodów ogółem o ok. 2% oraz wzrost wydatków budżetowych Gminy
o ok. 41,3% w stosunku do roku 2001. Nakłady na inwestycje zwiększyły się w tym okresie o ok.
178,5%.
W 2003 roku dochody ogółem spadły w relacji do roku 2002 o ok. 29,3%, natomiast wydatki
budżetowe zwiększyły się w tym czasie o ok. 14,5%. Nakłady przeznaczonych na inwestycje gminne
zwiększyły się o ok. 36% w odniesieniu do roku poprzedniego.
Budżet Gminy na rok 2004 przewiduje dalszy spadek wzrost dochodów ogółem (o ok. 5,8%) i wzrost
wydatków budżetowych (o ok. 71%) w relacji do roku 2003. Wydatki inwestycyjne ulegną zwiększeniu
o ok. 140,9%.
Należy podkreślić znaczną aktywność inwestycyjną gminy, głównie w wyniku skutecznej polityki
pozyskiwania środków preferencyjnych, tak ze źródeł krajowych jak i zagranicznych.

13 710

2004

5 692

2003

4 186

2002

1 503

2001

0

22 106

12 926

11 293

7 991
5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

tys. zł
Wydatki ogółem

Wydatki inwestycyjne

Rysunek 3-23. Nakłady inwestycyjne Gminy w odniesieniu do wydatków budżetowych ogółem.
Ważnym z punktu widzenia polityki pozyskiwania środków finansowych na inwestycje jednostek
samorządu terytorialnego jest określenie jest określenie zdolności do zaciągania zobowiązań.
Możliwości Gminy w tym zakresie reguluje Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami):
Art. 113. 1. Łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów
i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu
terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz
należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów
wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15%
planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.
2. W przypadku gdy relacja, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 lit. b), przekroczy 55%, to kwota,
o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 12% planowanych dochodów jednostki samorządu
terytorialnego, chyba że obciążenia te w całości wynikają z zobowiązań zaciągniętych przed datą
ogłoszenia tej relacji.
Art. 114. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie
może przekraczać 60% dochodów tej jednostki w tym roku budżetowym.
Charakterystykę zobowiązań Gminy Marklowice przedstawia Rysunek 3-3.
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10 000
9 000
8 000
7 000

2001

2002

2003

640

1 445

4 406

4

1 535

236

0

2 171

0

0

0

1 000

0

2 000

2 215

3 000

5 782

6 138

4 000

8 685

5 000

8 858

6 000

2004

Ustawowy limit długu

Łączna kwota długu JST na koniec roku

Ustawowy limit spłaty zobowiązań

Spłata zobowiązań JST

Rysunek 3-24. Poziom zadłużenia na koniec roku oraz wielkość spłaty rat kredytów, pożyczek (wraz
z odsetkami) Gminy Marklowice w porównaniu z wymaganiami Ustawy o finansach publicznych,
w latach 2001-2004.
Gmina Marklowice zachowuje zdolność do zaciągania zobowiązań, aczkolwiek od 2004 roku będzie
ona w dużym stopniu ograniczona.

3.3

Zdolności inwestycyjne Gminy w latach 2004-2015

Na podstawie danych finansowych Gminy Marklowice można przeprowadzić ogólną symulację
dochodów budżetowych i wydatków majątkowych, a także prognozę przychodów i rozchodów
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Założenia przyjęte w symulacjach
finansowych przedstawia Tabela 3-39. Odpowiednie dane prognostyczne przedstawiają: Tabela 3-8
i Tabela 3-9.
Tabela 3-39. Założenia do prognoz i symulacji finansowych.
Lp.

Wyszczególnienie

Parametr

Wariant A
Wariant B

2%
-2%

Wariant I
Wariant II

14,8%
8,9%

1.
1.1
1.2

Dochody ogółem

2.
2.1
2.2

Dynamika roczna

Wydatki inwestycyjne

3.

Dochodów ogółem dla każdego z wariantów

Wydatki na realizację zadań własnych Programu Ochrony Środowiska

3.1

Udział

70%

3.2
3.3

Wariant 1
Wariant 2

10,4%
6,2%

2004
2004-2007
2007-2015
Wydatki

90%
6%
2%
110%

4.
4.1
4.2
4.3
4.4

Uwagi

Procentowy udział w całkowitych wydatkach inwestycyjnych
Procent udziału w dochodach ogółem dla każdego z
wariantów
GFOŚiGW
Procent realizacji wydatków na rok 2004
Dynamika roczna przychodów
Udział wydatków w przychodach

Tabela 3-40. Symulacja dochodów i wydatków inwestycyjnych Gminy Marklowice na lata 2004-2015
(tys. zł.).
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Lp
.

Wyszczególnienie

2004

2005
*

2006

9
636

9 829

10 026

1 456

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

RAZEM

10 226 10 431 10 639

10 852

11 069

11 290

11 516

11 747

11 982

129 243

1 485

1 515

1 545

1 576

1 608

1 640

1 672

1 706

1 740

1 775

19 089

874

891

909

927

946

965

984

1 003

1 024

1 044

1 065

12 002

9 444

9 255

9 070

8 888

8 710

8 536

8 366

8 198

8 034

7 874

7 716

103 727

1 399

1 371

1 343

1 317

1 290

1 264

1 239

1 214

1 190

1 166

1 143

15 309

839

823

806

790

774

759

744

729

714

700

686

9 734

1.

Dochody ogółem - wariant A

1.1

Wydatki inwestycyjne - wariant 1

1.2

Wydatki inwestycyjne - wariant 2

2.

Dochody ogółem - wariant B

2.1

Wydatki inwestycyjne - wariant 1

2.2

Wydatki inwestycyjne - wariant 2

3.

Wydatki na realizację Programu
Ochrony Środowiska

3.1

wariant A1

999

1 019

1 040

1 060

1 082

1 103

1 125

1 148

1 171

1 194

1 218

1 242

13 402

3.2

wariant A2

600

612

624

636

649

662

675

689

702

716

731

745

8 041

3.3

wariant B1

999

979

960

940

922

903

885

867

850

833

816

800

10 756

3.4

wariant B2

600

588

576

564

553

542

531

520

510

500

490

480

6 453

1
371

9
636

1
371

*Szacowana wielkości wydatków inwestycyjnych pokrywanych ze źródeł własnych w latach
2005-2015

Z przedstawionych w tabeli danych wynikają bardzo zróżnicowane możliwości finansowania projektów
inwestycyjnych. Suma wydatków przeznaczanych na inwestycje w latach 2004-2015 może wahać się
od ok. 10 mln złotych do ok. 19 mln złotych w zależności od przyjętego wariantu dynamiki dochodów.
Wydatki na realizację Programu Ochrony Środowiska mogą kształtować się na poziomie ok. 6,4-13,4
mln zł w latach 2004-2015.
Tabela 3-41. Prognoza finansowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(tys.zł).
Lp
.

Wyszczególnieni
e

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Razem

1.

Stan środków
ogółem

26,4

27,8

27,4

27,0

26,2

25,4

24,6

23,7

22,9

22,0

21,1

20,2

294,6

Stan środków na
1.1 początek okresu
sprawozdawczego

18,0

18,9

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

12,9

11,8

10,7

9,6

8,4

170,2

1.2 Przychody

8,4

8,9

9,4

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,3

11,5

11,7

124,3

3.

Wydatki

7,6

9,8

10,4

11,0

11,2

11,4

11,7

11,9

12,2

12,4

12,6

12,9

135,1

4.

Stan środków na
koniec okresu
sprawozdawczego

18,9

18,0

17,0

16,0

15,0

14,0

12,9

11,8

10,7

9,6

8,4

7,3

159,5

Środki finansowe GFOŚiGW mogą wesprzeć realizację zadań Programu Ochrony Środowiska na
poziomie ok. 135,1 tys. złotych w latach 2004-2015.
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3.4

Nakłady finansowe na realizację zadań własnych Programu
Ochrony Środowiska w odniesieniu do możliwości
budżetowych Gminy Marklowice

Podstawowe znaczenie dla realizacji Programu Ochrony Środowiska ma określenie nakładów
finansowych na realizację zadań własnych Gminy w zakresie ochroną środowiska oraz powiązanie ich
z możliwościami budżetowymi Gminy Marklowice.
Tabela 3-42. Oszacowane nakłady finansowe (zadania własne Gminy) w poszczególnych kierunkach
ochrony środowiska na lata 2004-2015.
Lp.

Wyszczególnienie

Nakłady na zadania własne (tys. zł)

Udział %

1.

Gospodarka wodno-ściekowa

17 090

58,4%

2.

Gospodarka odpadami

809

2,8%

3.

Ochrona powierzchni ziemi i gleb

604

2,1%

4.

Ochrona powietrza

10 085

34,5%

5.

Ochrona przed hałasem

50

0,2%

6.

Promieniowanie niejonizujące

7.

Ochrona przyrody

8.

RAZEM

0,0%
625

2,1%

29 263

100,0%

Zdecydowanie największą część środków finansowych (ok. 58,4% nakładów na zadania własne)
pochłonie realizacja przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Istotnych środków
finansowych wymagać będą również inwestycje w obszarze ochrony powietrza (34,5%)
Tabela 3-43. Udział poszczególnych źródeł a finansowania zadań Programu Ochrony Środowiska.
Lp.

Wyszczególnienie

Środki własne
Budżet

GFOŚiGW

Kapitał zewnętrzny

Ogółem

Udział %

Kwota

Udział %

13 537

46,3%

15 726

53,7%

8 176

27,9%

21 087

72,1%

1.

Wariant A1

13 402

2.

Wariant A2

8 041

3.

Wariant B1

10 756

10 891

37,2%

18 372

62,8%

4.

Wariant B2

6 453

6 588

22,5%

22 675

77,5%

135,1

W zależności od przyjętego wariantu wydatków inwestycyjnych na realizację Programu, wdrożenie
zadań w poszczególnych kierunkach ochrony środowiska wymagać będzie udziału kapitału
zewnętrznego na poziomie od ok. 54% do ok. 77,5% ogółu nakładów inwestycyjnych.
Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości finansowe Gminy należy przy wyborze przyjąć następujące
mierniki stosowane przy ekonomicznej ocenie inwestycji:
−

koszt zadania,

−

okres realizacji inwestycji,

−

koszt eksploatacji obiektu,

−

okres zwrotu nakładów,

−

rentowność przedsięwzięcia,

−

wielkość ryzyka inwestycyjnego,

−

niewymierne korzyści ekologiczne.
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Mierniki te wykorzystywane są również przy ocenie wniosków o dofinansowanie inwestycji ze źródeł
zewnętrznych.
W przypadku współfinansowania inwestycji z zakresu ochrony środowiska przez jednostki samorządu
terytorialnego oraz zewnętrzne źródła kapitału, istotne jest określenie limitów zadłużenia oraz spłat
zobowiązań. Limity te określone zostały w wymienionej wcześniej ustawie o finansach publicznych
(art. 113, art. 114). Dopuszczalny poziom długu oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami od
kredytów i pożyczek oraz potencjalnych zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń
przedstawiają Rysunek 3-4 i Rysunek 3-5 (punktem odniesienia do obliczeń jest prognoza dochodów
budżetowych dla wariantów A i B – por. Tabela 3-8).

8 000,0
7 000,0
6 000,0

7 047,9

6 909,8

6 774,3

6 641,4

6 383,5

6 258,4

6 135,7

6 015,4

5 897,4

5 781,8

3 000,0

6 511,2

4 000,0

7 188,9

5 000,0

1 503,8

1 533,9

1 564,6

1 595,9

1 627,8

1 660,4

1 693,6

1 727,4

1 762,0

1 797,2

0,0

1 474,4

1 000,0

1 445,4

2 000,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ustawowy limit długu (art. 114) - WA

Ustawowy limit spłaty zobowiązań (art. 113) - WA

Rysunek 3-25. Ustawowy limit długu na koniec roku (art. 114) oraz spłaty zobowiązań (art. 113)
Gminy Marklowice – wariant wzrostowy dochodów budżetowych (A).

7 000,0
6 000,0
5 000,0

1 360,4

1 333,2

1 306,6

1 280,4

1 254,8

1 229,7

1 205,1

1 181,0

1 157,4

4 629,6

4 724,1

4 820,5

4 918,9

5 019,3

5 121,7

5 226,3

5 332,9

1 388,2

0,0

1 416,5

1 000,0

1 445,4

2 000,0

5 441,8

5 552,8

5 666,1

3 000,0

5 781,8

4 000,0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ustawowy limit długu (art. 114) - WB

Ustawowy limit spłaty zobowiązań (art. 113) - WB
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Rysunek 3-26. Ustawowy limit długu na koniec roku (art. 114) oraz spłaty zobowiązań (art. 113)
Gminy Marklowice – wariant spadkowy dochodów budżetowych (B).

3.5

Wnioski

Podsumowując przedstawiony zakres informacji i danych liczbowych należy zaznaczyć, iż:
−

koniecznym źródłem finansowania przedsięwzięć środowiskowych są środki zewnętrzne
krajowe i zagraniczne,

−

nakłady inwestycyjne Gminy w latach 2001-2004 kształtują się odpowiednio na poziomie
10,2% 28,9%, 55,6% i 142,3% dochodów budżetowych w poszczególnych latach,

−

w świetle ustawy o finansach publicznych Gmina zachowuje zdolność do zaciągania
zobowiązań, aczkolwiek od 2004 roku będzie ona w znacznej mierze ograniczona

−

suma wydatków budżetowych przeznaczanych na inwestycje w latach 2004-2015 może
wahać się od ok. 10 mln złotych do ok. 19 mln złotych w zależności od kierunku dynamiki
dochodów.

−

Wydatki na realizację Programu Ochrony Środowiska mogą kształtować się na poziomie ok.
6,4-13,4 mln zł w latach 2004-2015.

−

możliwości finansowania inwestycji środowiskowych przez GFOŚiGW do roku 2015 kształtują
się na poziomie 135 tys. złotych.

−

realizacja Programu Ochrony Środowiska w zakresie zadań własnych Gminy wymagać będzie
udziału zewnętrznych środków finansowych na poziomie od ok. od ok. 54% do ok. 77,5%
ogółu nakładów inwestycyjnych w obszarze zadań własnych Gminy.
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4 Wdrażanie i realizacja gminnego programu
ochrony środowiska
Program ochrony środowiska Gminy opracowany został w sposób zintegrowany z programem
powiatowym i pozostałych gmin działających na terenie powiatu. Program realizowany będzie przez
Gminę w ramach zorganizowanego systemu zarządzania środowiskowego, z zastosowaniem modelu,
procedur i narzędzi Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego (REMAS) [1,2,7,8,9], które
opisano w kolejnych punktach niniejszego rozdziału, na podstawie pracy [9], za zgodą autora.

4.1

Przeznaczenie REMAS

Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina musi
co 4 lata opracowywać program ochrony środowiska, z uwzględnieniem działań na kolejne 4 lata, a co
2 lata przedstawiać raport z jego realizacji. Podstawą opracowania programów wojewódzkich jest
polityka ekologiczna państwa.
W praktyce zapisy ustawowe mogą być skutecznie realizowane jedynie wówczas, jeśli programy
powiatowe i gminne są opracowywane a następnie realizowane w sposób wzajemnie zintegrowany
i są spójne z programem ochrony środowiska województwa, a więc gdy zapewni się w województwie
funkcjonowanie (na zasadach dobrowolności) Regionalnego Systemu Zarządzania Środowiskowego.
REMAS umożliwia integrację działań liderów lokalnych (Rysunek 4-27) na rzecz poprawy stanu
środowiska w województwie.
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Rysunek 4-27. Ogólny schemat funkcjonowania REMAS w województwie .

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57 www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

185

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice

Celem REMAS jest wspomaganie procesu integracji Polski z Unią Europejską wyrażone dążeniem do
spełnienia wymagań akcesyjnych przez uzyskiwanie w województwie sukcesywnego z roku na rok
ograniczania negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochrona i rozwój walorów
środowiska oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Stan docelowy w tym zakresie
nakreśla program ochrony środowiska województwa, zintegrowany z programami opracowanymi
przez powiaty i Gminy, a potwierdzeniem jego osiągania jest ocena efektów działalności
środowiskowej, dokonywana okresowo (ustawowo co 2 lata) z wykorzystaniem zestawu takich
samych dla gmin i powiatów wskaźników, które podlegają również weryfikacji w okresach rocznych.
W modelu REMAS instrumenty instytucjonalne spełniają rolę stymulującą samorządy
i przedsiębiorstwa do podejmowania priorytetowych dla regionu inwestycji proekologicznych, wśród
których istotne znaczenie mają instrumenty ekonomiczne, będące w dyspozycji Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Zorganizowanie w województwie śląskim, na zasadzie dobrowolności, REMAS stwarza warunki
do opracowywania programów ochrony środowiska gmin i powiatów w sposób zintegrowany,
ukierunkowany na generowanie i realizacje dużych zadań inwestycyjnych, spełniających
kryteria dofinansowania z funduszy europejskich.
Sam fakt posiadania programu ochrony środowiska i wynikających z niego planów, oprócz spełnienia
wymogu ustawowego, zwiększa ,szanse pozyskania środków europejskich na realizacje zawartych w
nich zadań. Ich realizacja w ramach systemu zarządzania środowiskowego może również znakomicie
ułatwić monitorowanie uzyskiwanych efektów ekologicznych i ekonomicznych. Efekty te zadecydują
bowiem o faktycznym osiągnięciu w województwie śląskim stan środowiska wynikającego z ustaleń
akcesyjnych. Jest to podstawowe zadanie wszystkich partnerów uczestniczących w zarządzaniu
środowiskowym w skali regionalnej, a możliwość organizowania w ramach REMAS skutecznego
zarządzania informacjami ekologicznymi, w tym związanymi z kontrolą i prognozowaniem opłat
środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych w skali całego województwa, stanowi
istotny atut omawianego modelu.

4.2

Model i procedury REMAS

Podstawą REMAS jest zintegrowany (wielopoziomowy) model systemu zarządzania środowiskowego
[1,2,7,8,9], stanowiący rozwinięcie klasycznego modelu Czystszej Produkcji [3,8], o zasadnicze
elementy modelu zgodnego z ISO 14001 [4,5] oraz dodatkowe narzędzia, w tym informatyczne [8,9].
Na omawiany model, którego schemat pokazuje Rysunek 4-2, składają się szczegółowe algorytmy
postępowania (Rysunek 4-3 do Rysunek 4-5), opisane za pomocą podstawowych trzech, wzajemnie
ze sobą powiązanych procedur operacyjnych:

− Procedura PR 1 - „Zarządzanie środowiskowe” (Rysunek 4-3) określa sposób organizacji
systemu zarządzania środowiskowego w gminie/powiecie, w tym opracowywania: polityki
środowiskowej, ustalania celów i zadań środowiskowych, generowania programów
zarządzania środowiskowego, stanowiących zasadnicze elementy programu ochrony
środowiska Gminy/powiatu. Procedura stanowi rozwinięcie procedury Czystszej Produkcji [3,8]
o najistotniejsze wymagania międzynarodowej normy PN-EN ISO 14001 [4,5],

− Procedura PR 2 - „Ocena efektów działalności środowiskowej” (Rysunek 4-4) określa zasady
monitorowania i okresowego przeglądu wpływu Gminy/powiatu na środowisko, identyfikacji
aspektów środowiskowych, określania aspektów istotnych i priorytetów. Procedura pozwala
dokonywać okresowego przeglądu i oceny efektów działalności środowiskowej Gminy/powiatu,
będących skutkiem wdrażania programów ochrony środowiska, opracowywać propozycje
działań korygujących i zapobiegawczych oraz stale doskonalić funkcjonowanie systemu.
Wykorzystuje wymagania międzynarodowej normy EN ISO 14031 [6], normy PN-EN ISO
14001 [4,5] oraz narzędzia monitorowania, przeglądu i oceny wpływu na środowisko danej
organizacji (powiatu, Gminy oraz przedsiębiorstw działających na ich terenie) z zastosowaniem
jednolitych kryteriów i wskaźników oceny efektów działalności środowiskowej [9].
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− Procedura PR 3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi” (Rysunek 4-5), [7,9], której
przedmiotem są zasady gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji ekologicznych
w skali województwa, dotyczących:
−

opracowywania programów ochrony środowiska, ich
uzyskiwanych efektów i informowania o tym,

realizacji oraz okresowej oceny

− wspomagania systemu kontroli (dla gmin i powiatów-prognozowania) wnoszenia opłat za
korzystanie ze środowiska stanowiących dochody funduszy ekologicznych,
− dostępu do informacji ekologicznych zgromadzonych w ramach systemu.
Procedura PR3 stanowi podstawę organizowanego w województwie śląskim systemu kontroli (na
poziomie województwa) i prognozowania (na poziomie gmin i powiatów) wnoszenia opłat za
korzystanie ze środowiska przez podmioty do tego zobowiązane, zapewniającego wzrost
przychodów funduszy ekologicznych – gminnych, powiatowych i WFOŚiGW w Katowicach, a także
NFOŚiGW.
Jej celem jest dążenie do zapewnienia wkładu własnego samorządów w celu maksymalnej
absorpcji środków unijnych na realizacji priorytetowych dla województwa zadań,
poprawiających stan środowiska do poziomu wynikającego z ustaleń akcesyjnychw szczególności do zapewnienia wkładu własnego samorządów.
Realizacja REMAS za pomocą modelu zintegrowanego (wielopoziomowego) zapewnia integrację
gminnych i powiatowych programów ochrony środowiska przez skorelowanie polityk, celów i zadań
oraz programów zarządzania środowiskowego. Ponadto REMAS gwarantuje powiązania informacyjne
pomiędzy poszczególnymi szczeblami samorządowymi, w tym porównywalność danych o osiąganych
efektach działalności środowiskowej. W wyniku tego uzyskuje się możliwość kreowania zmian
lokalnych i regionalnych instrumentów instytucjonalnych: prawnych, finansowych i organizacyjnych,
zachęcających uczestników systemu regionalnego do osiągania celów środowiskowych przyjętych
w wojewódzkich, powiatowych i gminnych programach ochrony środowiska.
Zaletą modelu REMAS jest fakt, że wszystkie dokumenty systemowe opracowane i dostępne są
w wersji elektronicznej, a wiec nie wymagają stosowania zbędnej biurokracji.
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Rysunek 4-28. Podstawowe elementy zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego.
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Rysunek 4-29. Schemat procedury PR1 „Zarządzanie środowiskowe”.
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Rysunek 4-30. Schemat procedury PR2 „Ocena efektów działalności środowiskowej”.
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Rysunek 4-31. Schemat Procedury PR3 „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”.
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4.3

Narzędzia informatyczne wspomagające wdrażanie
programu ochrony środowiska

Wdrożenie i funkcjonowanie REMAS w Gminie wspomagają odpowiednio:

− Gminny Bank Zanieczyszczeń Środowiska – SOZAT w zakresie systemu kontroli
i prognozowania opłat środowiskowych,

− programu komputerowy z bazę danych REMAS w zakresie opracowania i wdrażania
programu ochrony środowiska z zastosowaniem procedur zarządzania środowiskowego
PR1, PR2 i PR3.
Współpracę programów REMAS i SOZAT pokazuje schemat procedury zarządzania informacjami
ekologicznymi PR3 (Rysunek 4-5).
Przewidziano integrację programów komputerowych REMAS i SOZAT, co zapewnia wzajemne
przenoszenie wybranych danych z gminnego banku zanieczyszczeń odpowiednio do kwestionariusza
przeglądowego programów REMAS oraz w odwrotnym kierunku tj. opracowanych w ramach
programów ochrony środowiska ujednoliconych dokumentów systemowych do bazy danych
wojewódzkiego systemu zarządzania informacjami ekologicznymi (Rysunek 4-5). Powiązanie systemu
zarządzania środowiskowego z systemem zarządzania informacjami ekologicznymi pozwala między
innymi na pełniejsze wykorzystanie walorów banku zanieczyszczeń SOZAT.

4.4

Program REMAS

Program REMAS [9] zawiera:
−

księgę szczegółowych procedur systemu zarządzania środowiskowego Gminą: PR1, PR2, PR3
w wersji elektronicznej,

−

kwestionariusz przeglądowy tj. bazę monitorowanych parametrów, obejmującą około 200
parametrów, z których 36 wykorzystywanych jest do obliczenia zestawu wskaźników oceny
efektów działalności środowiskowej- takich samych dla wszystkich gmin i powiatów (a wiec
porównywalnych). Dane do bazy REMAS są importowane w sposób zagregowany z bazy
SOZAT, z bazy danych o stanie środowiska WIOŚ oraz są wprowadzane przez Gminę
(wskazane dla ostatnich 3 lat),

−

wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej (Rysunek 4-2),

−

zestaw dokumentów systemowych w wersji numerycznej, stanowiących podstawę programu
ochrony środowiska, zapisanych do bazy danych i możliwych do przesyłania pomiędzy
programami REMAS Gminy, powiatu i województwa tj.:

− dokument powołujący Pełnomocnika i Zespół ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego
w Gminie24
−

tabela priorytetów,

−

rejestr aspektów środowiskowych,

−

polityka środowiskowa,

−

rejestr celów i zadań środowiskowych,

−

program zarządzania środowiskowego,

−

przegląd stanu realizacji celów i zadań środowiskowych,

−

ocena efektów działalności środowiskowej,

−

raport o stanie środowiska i synteza programu ochrony środowiska Gminy.

Tabela 4-44. Wskaźniki oceny efektów działalności środowiskowej [9].
24

- dokumenty (lub synteza programu2 ) wymagane przez WFOŚiGW w Katowicach dla potwierdzenia faktu wdrożenia REMAS
w przypadku dofinansowania opracowania programu ochrony środowiska
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Symbol

Nazwa wskaźnika

Definicja wskaźnika

OA1

Emisja gazów cieplarnianych do
atmosfery

Emisja CO2+CH4/ludność ogółem/rok

OA2

Emisja gazów do atmosfery

Emisja gazów ogółem/ludność ogółem/rok

OA3

Emisja pyłów do atmosfery

Emisja pyłów ogółem/ludność ogółem/rok

OE1

Zużycie energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych

Zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych/ ludność
ogółem/rok

EO1

Produkcja energii elektrycznej ze źródeł
odnawialnej

produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych/ produkcja
energii elektrycznej ogółem

OW1

Stopień oczyszczania ścieków

Ścieki oczyszczone/ścieki wymagające oczyszczenia

OW2

Ludność obsługiwana przez
oczyszczalnie ścieków

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków/ludność ogółem

GW1

Ludność obsługiwana przez wodociągi

Ludność obsługiwana przez wodociągi/ludność ogółem

GW2

Zużycie wody

Zużycie wody ogółem/ ludność ogółem/rok

GO1

Wytwarzanie odpadów komunalnych

Ilość wytworzonych odpadów komunalnych/ludność ogółem/rok

GO2

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/ludność ogółem/rok

GO3

Wykorzystanie odpadów komunalnych

Ilość odpadów komunalnych wykorzystanych/wytworzonych

GO4

Recykling odpadów komunalnych

Odpady komunalne poddane recyklingowi/wytworzonych

OG1

Grunty zdegradowane na powierzchni
Gminy/powiatu

Powierzchnia gruntów zdegradowanych/powierzchnia Gminy ogółem

OP1

Lasy na powierzchni Gminy/powiatu

Powierzchnia lasów/powierzchnia Gminy ogółem

OP2

Powierzchnia obszarów chronionych na
powierzchni Gminy/powiatu

Powierzchnia obszarów chronionych/powierzchnia Gminy ogółem

RO1

Ochrona środowiska w wydatkach
Gminy/powiatu

Nakłady na ochronę środowiska/dochody budżetowe ogółem

RO2

Rynek pracy na tle wydatków na
ochronę środowiska

Nakłady na ochronę środowiska/liczba pracujących

4.5

Program SOZAT

Program SOZAT, opracowany przez ATMOTERM S.A., w przypadku Gminy stanowi kopie zawartości
Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, wykorzystywanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Śląskiego, w odniesieniu do podmiotów działających na terenie Gminy. SOZAT jest
podstawowym instrumentem informatycznym budowanego w województwie systemu kontroli
i prognozowania opłat środowiskowych stanowiących dochody funduszy ekologicznych i zawiera
między innymi:
a) katalogi:
− odpadów zgodne z klasyfikacją odpadów,

− cenowe zanieczyszczeń i odpadów,
− zanieczyszczeń – nazwy i normy,
− podział administracyjny Polski,
− wskaźniki dla spalania energetycznego paliw,
− urządzeń redukujących,
− paliw,
− źródeł,
− rodzajów wód oraz rodzajów ścieków zgodnie z rozporządzeniem opłatowym,
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− tabelę wartości wskaźników w poszczególnych klasach czystości wód,
− tabelę dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzonych
do wód i ziemi.
b)

Moduł Odpady (współpracuje z modułem Powietrze):

− wpisywanie danych o odpadach wytworzonych, unieszkodliwionych, wykorzystanych,
składowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

− prowadzenie ewidencji składowisk na terenie powiatu: dane i charakterystyka- wpisywanie
ilości odpadów umieszczanych na poszczególnych składowiskach,

− wprowadzanie technologii wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów występujących
w jednostkach na terenie powiatów,

− obliczanie ilości wytworzonych popiołów i żużli na podstawie zużycia paliwa na źródle,
− wprowadzanie tras przewozu odpadów,
− rejestrowanie decyzji i pozwoleń odpadowych – (np. limity, zadania, treść).
c)

Moduł Odpady -Raporty

− raportowanie danych wpisanych w module Odpady, na różnych poziomach szczegółowości,
np. dane o ilości odpadów na składowiskach, ilości
unieszkodliwianych, na poziomie jednostki, Gminy, powiatu.

odpadów

wykorzystanych,

− uzyskiwanie wydruków kart ewidencyjnych, np. karty ewidencji odpadów, karty obrotu
odpadami niebezpiecznymi, karty informacyjnej o ilości odpadów umieszczanych na
składowiskach, karty GUS OS-6, formularzy SOZAT,

− obliczanie opłaty za składowanie odpadów i czas ich składowania,
− policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu
korzystania ze środowiska,

− uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,
− uzyskiwanie zestawień dotyczących parametrów składowisk na terenie powiatu.
d)

Moduł Powietrze:

− wprowadzanie danych o źródłach emisji, emitorach, paliwach, urządzeniach oczyszczających
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,

− obliczanie ładunku zanieczyszczeń na podstawie wskaźników ministerialnych dla spalania,
− ewidencję czasów pracy źródeł i jego obliczanie na podstawie cykli pracy
− rejestrowanie decyzji dopuszczalnej emisji i innych decyzji dot. ochrony powietrza,
− wpisywanie wykonanych pomiarów na źródle, z możliwością wykorzystania ich do obliczeń
wskaźników pomiarowych.
e)

Moduł Powietrze -Raporty

− raportowanie danych wpisanych w module Powietrze, na różnych poziomach szczegółowości,
np. dane o ilości emitowanych zanieczyszczeń, ilości zużytego paliwa i ich parametrów,
redukcji zanieczyszczeń na poziomie jednostki, Gminy, powiatu,

− uzyskiwanie wydruków ewidencji emisji, ewidencji opłatowej, raportu opłatowego,
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− obliczanie opłaty emisję zanieczyszczeń do powietrza,
− policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu
korzystania ze środowiska,

− uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,
− prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru decyzji o dopuszczalnej emisji.
f)

Moduły Woda i Ścieki:

− tworzenie kompletnej bazy danych zawierającej informacje o dystrybucji wody oraz informacje
o przepływie ścieków od źródła powstania do odbiornika,

− prowadzenie rejestru obserwacji ujęć wód podziemnych,
− tworzenie graficznych bilansów wody i ścieków,
− kontrolę stanu formalno – prawnego jednostki oraz kontrolę spełniania wytycznych zawartych
w pozwoleniach wodno – prawnych.
g)

Moduły Woda i Ścieki - Raporty (funkcjonują tylko z modułami Woda i Ścieki )

− wykonywanie różnego rodzaju raportów, zestawień i analiz wg dowolnie wybranych kryteriów,
− uzyskiwanie wydruków ewidencji poboru wód i zrzutu ścieków,
− policzenie należności przypadającej na Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
z tytułu korzystania ze środowiska,

− uzyskiwanie raportów o wywiązywaniu się jednostek organizacyjnych z nałożonych decyzji,
− prowadzenie Publicznie dostępnego rejestru pozwoleń wodno – prawnych.

4.6

System kontroli i prognozowania opłat
środowiskowych stanowiących dochody funduszy
ekologicznych

System kontroli i prognozowania opłat środowiskowych realizowany jest w ramach procedury
PR3 - „Zarządzanie informacjami ekologicznymi”, [7,9] z wykorzystaniem do tego celu Banków
Zanieczyszczeń Środowiska SOZAT (WBZ, PBZ i GBZ na Rysunek 4-31). Gminy i powiaty posiadają
taki sam program SOZAT jak Urząd Marszałkowski, lecz jego zawartość jest ograniczona do
podmiotów działających na terenie danej Gminy czy powiatu. Zagregowane dane z tych banków
mogą być importowane do programów REMAS i wykorzystywane w procesie opracowania programów
ochrony środowiska, ich monitorowania i opracowywania raportów dla władz samorządowych.
Zakres powiatu i Gminy w funkcjonowaniu systemu kontroli i prognozowania opłat środowiskowych
sprowadza się do aktualizacji zawartości baz danych SOZAT i ich przekazywaniu raz na kwartał
Operatorowi REMAS i jest następujący:
W odniesieniu do podmiotów, które są już zarejestrowane w Wojewódzkim Banku
Zanieczyszczeń SOZAT ( gmina/powiat otrzymuje kopię zawartości bazy SOZAT od Operatora
REMAS z podmiotami z jej terenu):
Gmina:
Weryfikacja już istniejącej bazy z Urzędu Marszałkowskiego pod względem adresowym np. nazwa
jednostki , nazwa Gminy, adres itd. i przeka-zanie Operatorowi REMAS,
Powiat:
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−

Jeśli powiat nie wydał żadnych pozwoleń - wprowadza w polu uwagi lub w zakładce stan
formalno-prawny wpis., który by świadczył o akceptacji wprowadzonych danych ze strony
powiatu,

−

W przypadku gdy powiat wydał jakieś pozwolenia wystarczy, że je wprowadzi i to będzie
rodzajem akceptacji danych z Urzędu Marszałkowskiego,

−

Przekazanie zweryfikowanej bazy Operatorowi REMAS.

B. W odniesieniu do podmiotów nowych, które nie są zarejestrowane w Wojewódzkim Banku
Zanieczyszczeń SOZAT:
Gmina:
Wprowadza dane adresowe podmiotów (wybranych z danych GUS lubna podstawie własnego
rozeznania) oraz uwagi z uzasadnieniem z jakiego powodu gmina uważa za stosowne wprowadzenie
danego podmiotu, np. firma transportowa – powinna wnosić opłaty i składać kwartalną ewidencję,
firma wytwarza odpady – powinna mieć wydane zezwolenie na wytwarzanie odpadów, firma posiada
kolektor ściekowy, studnię – powinna mieć pozwolenie wodno-prawne itp. i przekazuje powiatowi za
pośrednictwem Operatora REMAS.
Powiat:
Wprowadza dane adresowe oraz uzupełnienia wydane przez siebie pozwoleń dla tych podmiotów
i przekazuje Operatorowi REMAS.

4.7

Okresowa kontrola realizacji celów i
zapisanych w programie ochrony środowiska

zadań

Zgodnie z nową ustawa Prawo ochrony środowiska każde województwo, powiat i gmina jest
zobowiązana co 2 lata przedstawiać raport z realizacji programu ochrony środowiska.
Monitorowanie i kontrola realizacji celów i zadań środowiskowych oraz ocena efektów ekologicznych
poprawiających stan środowiska, następować będzie zgodnie z procedurami systemu zarządzania
środowiskowego PR1, PR2 i PR3. Stosowanie procedur wspomaga program komputerowy REMAS,
który ułatwia dokonywanie okresowego przeglądu stanu realizacji celów i zadań zapisanych
w programie ochrony środowiska i pozwala na wydruk raportu o stanie środowiska w gminie.
Przewiduje się dokonywanie takiego przeglądu i sporządzenie stosownego raportu nie tylko raz na
2 lata, jak tego wymaga ustawa, ale raz w roku w celu podjęcia niezbędnych działań korygujących lub
usprawniających realizację programu ochrony środowiska.

4.8

Podstawa opracowania rozdziału i wykorzystane
materiały źródłowe

4.

Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w województwie”. Środowisko i Rozwój,
nr 3,/2001

5.

Sokół W.A.: „Zarządzanie środowiskowe w skali regionalnej a gospodarka odpadami
komunalnymi”. Szkoła Gospodarki Odpadami 2001, Rytro, 2001

6.

Sokół W.A.: „Ochrona środowiska. Podstawy Czystszej Produkcji”. Zespół Wydawnictw
i Usług Poligraficznych GIG, 1998

7.

Sokół W.A., Krajewski M., Gruszka A.: „Poradnik wdrażania ISO 14000 z uwzględnieniem
Czystszej Produkcji”. ”. Zespół Wydawnictw i Usług Poligraficznych GIG, 1998

8.

PN-EN ISO 14001:1998 „Systemy zarządzania środowiskowego. Specyfikacja i wytyczne
stosowania”

9.

EN ISO 14031:1999 „Zarządzanie środowiskowe. Ocena efektów działalności środowiskowej.
Wytyczne”

Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 43-300 Bielsko – Biała, ul. Legionów 57
www.bfesa.com, Tel./fax (0-33) 810 10 54, 816 41 42

196

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice

10. Sokół W.A.” „Absorpcja środków unijnych a zarządzanie środowiskowe w województwie”IV Konferencja Ekologiczna Regionu Tarnogórskiego, 29 maj 2003
11. Piotrowski Z, Sokół W.A. i inni: „Technologie Czystszej Produkcji w górnictwie węgla
kamiennego”. Biblioteka Szkoły Gospodarki Odpadami, Kraków, 2003
12. Sokół W.A.: „Zarządzanie Środowiskowe w skali regionalnej”. Prace Naukowe GIG, Katowice–
w przygot. do druku
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5 Zarządzanie Cyklem Projektu25
Zarządzanie Cyklem Projektu (Project Cycle Management –PCM) wprowadzone zostało przez
Komisję Europejską w latach dziewięćdziesiątych, aby poprawić jakość przygotowania finansowanych
przez Komisje Europejską projektów i zwiększyć efektywność zarządzania nimi.
Przeprowadzone w latach osiemdziesiątych badania wykazały, że jedynie ok. jedna trzecia
projektów/programów zakończyła się sukcesem (przyniosła oczekiwane rezultaty), około jedna trzecia
dała tylko częściowe (najczęściej niezadowalające) efekty, a pozostałe programy i projekty były
całkowicie chybione. PCM opracowano, aby zapobiegać negatywnym zjawiskom, zidentyfikowanym
w oparciu o doświadczenia krajów OECD. Z doświadczeń tych wynikały m.in. następujące przyczyny
niepowodzeń finansowanych projektów:
1. Słabe przygotowanie i planowanie projektów,
2. Wiele projektów nie było właściwych dla beneficjentów,
3. Niewłaściwie ryzyka były brane pod uwagę,
4. Czynniki wpływające na długoterminową trwałość korzyści projektów były ignorowane,
5. Doświadczenia z realizacji poprzednich projektów rzadko były wykorzystywane przy
podejmowaniu nowych działań.
Niektóre z narzędzi wykorzystywanych w tej metodzie stosować muszą polskie organizacje już
obecnie, korzystając ze środków akcesyjnych. Narzędzia stosowane w tej metodzie przydatne mogą
być jednak dla wszystkich jednostek i organizacji realizujących projekty lub programy, bez względu na
źródła ich finansowania.
Sekwencja, według której projekt jest planowany i realizowany określana jest cyklem projektu
(Rys. 5-1). Cykl rozpoczyna się od fazy programowania i identyfikacji idei następnie rozwija tę ideę
w plan wykonawczy, który może być zrealizowany i oceniony. Idee i pomysły uzgodnione są w oparciu
o zaakceptowaną i przyjętą strategię. Przedstawiona struktura gwarantuje, że wszyscy udziałowcy
projektu mogą być właściwie poinformowani, a skonsultowane decyzje podejmowane są na
właściwych etapach życia projektu.
Rysunek 5-32. Cykl Projektu.

Programowanie

Ocena

Identyfikowanie

Wdrożenie

Formułowanie

Finansowanie

25

Pojęcie projekt stosowane będzie tutaj zarówno dla „projektu” czyli grupy działań służących realizacji zamierzonego celu w
określonym czasie jak i dla „programu” czyli serii projektów służących uzyskaniu określonych wspólnych celów (np. na poziomie
regionu, w danym sektorze)
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1. Cykl definiuje kluczowe decyzje, wymagania informacyjne oraz odpowiedzialność w każdej
z faz.
2. Każda faza cyklu musi być całkowicie zakończona, aby kolejna z faz mogła zakończyć się
sukcesem.
3. Faza Oceny w każdym projekcie ma przynosić doświadczenie z realizowanych projektów, które
będzie wykorzystywane w przyszłych programach i projektach.
W Cyklu Projektu wyróżnia się sześć faz: Programowanie, Identyfikację, Formułowanie,
Finansowanie, Wdrożenie oraz Ocenę
Opis poszczególnych faz Cyklu Projektu:
I. PROGRAMOWANIE: w czasie tej fazy analizowane i identyfikowane są problemy, ograniczenia,
oraz możliwości ich rozwiązywania. Wymaga to przeglądu społeczno-ekonomicznych wskaźników
oraz priorytetów zawartych zarówno w strategiach, programach (w tym sektorowych) jak i priorytetów
instytucji finansujących. Następuje zidentyfikowanie i uzgodnienie głównych celów i priorytetów
umożliwiających odpowiednią i wykonalną podstawę programowania, w oparciu o którą projekt może
być zidentyfikowany i przygotowany. Każdorazowo należy uwzględniać doświadczenia wynikające
z przeszłości.
Dokumenty: strategie integracji, krajowa, regionalna, lokalne, priorytety, harmonogramy
II. IDENTYFIKACJA: W czasie tej fazy pomysły na projekty są identyfikowane, przeglądane,
weryfikowane i klasyfikowane do dalszych studiów. Konsultuje się planowane działania
z potencjalnymi beneficjentami, analizuje się problemy, z jakimi mogą się zetknąć oraz rozważa się
opcje rozwiązywania tych problemów. Podejmuje się decyzję odnośnie właściwości każdego pomysłu
na projekt – zarówno z punktu widzenia beneficjentów jak i zaprogramowanej (w fazie I) podstawy
i wyboru pomysłów, które będą dalej analizowane w kolejnej fazie
Dokumenty i decyzje: opracowania pre-feasibity study, decyzje o wybranym wariancie do dalszych
studiów
III. FORMUŁOWANIE: właściwe idee projektów są rozwijane w plany operacyjne. Beneficjenci i inni
uczestnicy biorą udział w szczegółowym określaniu ich określaniu. Idee te następnie oceniane są pod
kątem wykonalności czyli możliwości generowania długotrwałych korzyści dla beneficjentów projektu.
Na bazie tej oceny podejmowana jest decyzja o przygotowaniu formalnych dokumentów projektu,
wniosków oraz poszukiwania finansowania
Dokumenty i decyzje: feasibility study (studium wykonalności), ocena oddziaływania na środowisko,
decyzja w oparciu o studium o poszukiwaniu środków (wstępne wnioski do instytucji finansujących)
IV. FINANSOWANIE: wniosek o dofinansowanie projektu weryfikowany jest przez instytucje
współfinansujące i podejmowane są decyzje w sprawie współfinansowania projektu. Zwierane są
odpowiednie umowy i porozumienia, podejmowane są niezbędne uchwały.
Dokumenty i decyzje: wnioski szczegółowe o dofinansowanie, decyzje o przyznaniu dofinansowania,
memorandum finansowe, umowy, uchwały
V. WDRAŻANIE: w ramach tej fazy projekt jest uruchamiany i realizowany, zwykle z zastosowaniem
procedur przetargowych (zgodnych z wymogami instytucji współfinansujących). W trakcie realizacji,
projekt jest monitorowany, oceniany jest postęp w jego realizacji, gdyby zachodziło ryzyko nie
uzyskania zaplanowanych celów należałoby przeprowadzić jego korektę.
Dokumenty i decyzje: specyfikacje przetargowe, umowy z wykonawcami, decyzje o konieczności
weryfikacji projektu
VI. OCENA: podczas tej fazy instytucje współfinansujące oraz inni partnerzy oceniają co zostało
osiągnięte oraz jakie doświadczenia z realizacji projektu mogą zostać wykorzystane w przyszłości.
Chociaż ocena występuje na końcu cyklu projektu, to jednak w trakcie jego realizacji warto
podejmować ocenę etapów przejściowych
Dokumenty i decyzje: ocena projektu, decyzje jak wykorzystać rezultaty i doświadczenia w przyszłości
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Zarządzanie Cyklem Projektu PCM – integruje poszczególne fazy cyklu tak, aby właściwe elementy
badane były systematycznie, wg właściwej metodologii, co gwarantuje skupienie się na celach
projektu i trwałość jego efektów i korzyści dla beneficjentów, zwiększa efektywność udzielanej pomocy
finansowej. PCM wymusza skupienie się na rzeczywistych potrzebach beneficjentów, przez wymóg
szczegółowej oceny stanu istniejącego oraz przez zastosowanie metody Logicznej Struktury (Logical
Framework Approach – LFA). Od samego początku aspekty zapewnienia trwałości korzyści są
wkomponowane w przygotowanie projektu. Metoda PCM zwiększa przejrzystość projektu oraz
kontekstu, w którym jest realizowany, co ułatwia również monitorowanie i ocenę projektu.
Zasady PCM:

1. Jasny podział faz projektu – zapewnia właściwą strukturę i właściwy proces decyzyjny.
2. Orientacja na klienta (beneficjenta) –

stosowanie warsztatów planowania projektów
w kluczowych stadiach cyklu projektu, oraz formułowanie celów projektu ukierunkowanych na
dostarczanie właściwych korzyści dla beneficjentów.

3. Włączenie aspektu trwałości do przygotowania projektu – zapewnia trwałość korzyści dla
beneficjentów.

4. Stosowanie Logicznej Struktury (LFA Tabela 4-1) – zapewnia analityczne podejście do
przygotowania projektu i zarządzania projektem

5. Zintegrowane podejście (Rys. 4-4) – połączenie celów każdego z projektów z celami
lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i Unii Europejskiej oraz sektorowymi, zapewnienie, że
plany i budżety przygotowane są w oparciu o logiczną strukturę projektu (LFA), weryfikacja
wykonalności projektu w oparciu o opracowane feasibility study oraz zapewnienie
finansowania, ocena projektu w trakcie i po realizacji w celu zapewnienia osiągnięcia
zaplanowanych celów.
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Rysunek 5-33. Zintegrowane podejście.
Standardowa dokumentacja

Cele narodowe/ sektowe/lokalne
Cele:
1. .....
2. .....

Cele:
1. .....
2. .....

•
•
•
•

Studium Wykonalności
Memorandum finansowe
Raport Roczny
Raport Oceniający

Podstawowy
format

Logiczna Struktura (LFA)

Plany i budżety

.....
.....
.....
.....

...
...
...
...

Wybrane elementy i narzędzia metody
Ponieważ temat jest bardzo obszerny w niniejszym opisie przedstawiono najistotniejsze z elementów
PCM
Podstawowy format Struktury Projektu ( Dokumentów Programowych)
1. Podsumowanie
2. Tło i uzasadnienie Projektu (Programu)
3. Analiza problemów ( w tym problemy beneficjentów)
4. Opis Projektu (Programu)
5. Założenia, ryzyka, wrażliwość
6. Sposób wdrażania /realizacji
7. Wskaźniki jakościowe
Aneks: Matryca Logicznej Struktury Projektu (Programu) LFA
Logiczna Struktura Projektu – Logical Framework Approach (LFA skrót również LogFrame)
LFA jest efektywną techniką umożliwiającą zidentyfikowanie i analizę problemu, zdefiniowanie celów
i działań, które powinny zostać podjęte, aby problem został rozwiązany. Stosując podejście Struktury
Logicznej można upewnić się czy spełnione są trzy kluczowe kryteria opisane wyżej. LFA pełni
również zasadniczą rolę w czasie wdrażania i oceny projektu. Pełne wykorzystanie LFA warunkowane
jest wsparciem innych narzędzi do analiz technicznych, ekonomicznych i ekologicznych takich jak:
Ocena Oddziaływania, Analiza Kosztów i Korzyści (Cost Benefit-Analysis), Finansowe i Ekonomiczne
Analizy (w tym m.in. NPV i IRR). Logiczna struktura staje się w trakcie realizacji projektu na każdym
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z etapów narzędziem nadrzędnym, przy pomocy którego ułatwione jest tworzenie budżetów, zakresów
odpowiedzialności, harmonogramów oraz planów monitorowania projektu. Tutaj również działa zasada
„śmieci na wejściu – śmieci na wyjściu”. Istotną częścią tworzenia poprawnej matrycy jest budowanie
drzewa strategicznego – pokazującego związki przyczynowo-skutkowe. Należy podkreślić, że LFA nie
jest niestety czarodziejskim rozwiązaniem, a jedynie skutecznym narzędziem wsparcie, nie
zwalniającym z myślenia.
Tabela 5-45. Matryca Logicznej Struktury Projektu (LogFrame.
Wskaźniki (obiektywnie
sprawdzalne wyniki
osiągnięć)

Cele / działania
(logika interwencji)

Źródła i sposoby
weryfikacji

Założenia

1. Cele nadrzędne

15. Wskaźniki

16. Źródła i sposoby
weryfikacji

2. Cele Projektu

13. Wskaźniki

17. Źródła i sposoby
weryfikacji

8. Założenia i czynniki
ryzyka

3. Rezultaty

11. Wskaźniki

18. Źródła i sposoby
weryfikacji

7. Założenia i czynniki
ryzyka

4. Działania

9. Środki i zasoby

10. Koszty i źródła weryfikacji

6. Założenia i czynniki
ryzyka
5. Założenia i czynniki
ryzyka

„JEŻELI uzyska się rezultaty I spełnione zostaną założenia, WTEDY osiągnięte zostaną cele
projektu”
Numery poszczególnych elementów matrycy określają sugerowaną kolejność wypełniania matrycy.
Kryteria jakości projektu
Kluczowe kryteria stosowane z PCM określone zostały przez praktyków w celu poprawy jakości oceny
oraz podejmowanych decyzji na wszystkich etapach (fazach) cyklu projektu następująco:
1. Właściwość/ odpowiedniość:
Czy propozycje zawarte w projekcie są zgodne z przyjętą strategią, czy są odpowiednie dla
zidentyfikowanego problemu i beneficjentów projektu:
projekt jest powiązany z celami sektorowymi, lokalnymi, narodowymi i celami Komisji Europejskiej,
a) beneficjenci są zaangażowani w proces planowania od samego początku,
b) przeprowadzono szczegółową analizę problemu,
c) cele są jasno określone jako korzyści dla bezpośrednich beneficjentów ?
2. Wykonalność:
Czy idea projektu może zostać zrealizowana w praktyce:
a) cele są logiczne i mierzalne,
b) wzięto pod uwagę ryzyka, konieczne uwarunkowania oraz zdolność inwestora do realizacji
projektu,
c) monitoring skoncentrowany jest na właściwych celach?
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3. Trwałość rezultatów:
Do jakiego stopnia aktywa/zasoby (zarówno fizyczne jak i instytucjonalne) stworzone przez projekt,
będą przynosiły korzyści po zakończeniu finansowania projektu:
a) czynniki warunkujące trwałość uwzględnione są jako część projektu,
b) rezultaty z oceny wykorzystywane są jako lekcja na przyszłość ?
Te trzy kryteria są istotnymi miernikami jakości projektu. Powinny one oceniających, decydentów
i doradców informować – nie tylko na etapie planowania, ale w każdej fazie cyklu projektu
o odchyleniach i koniecznych zmianach kierunku.
Podsumowanie
Korzyści z zastosowania PCM- Zarządzania Cyklem Projektu i stosowania narzędzi tej metody:
1. Rozwiązania wynikające z analizy rzeczywistych potrzeb
2. Udoskonalone analizy na poszczególnych etapach projektu
3. Planowanie zorientowane na cel
4. Weryfikowalny wpływ projektu
5. Podejście jakościowe
6. Znaczenie trwałości korzyści dla beneficjentów
7. Standardowe formaty dokumentów
8. Zwiększenie skuteczności realizacji projektów
9. Poprawa efektywności wydatkowanych środków
W celu uniknięcia błędów w przygotowywaniu projektów i programów - finansowanych
zarówno ze środków Unii Europejskiej, ale także z naszych funduszy krajowych czy z budżetów
- może warto zwrócić uwagę na opisywaną metodę, jako skuteczny przepis, pozwalający na
efektywne osiąganie zamierzonych celów i skuteczniejsze rozwiązywanie problemów.
Niektóre z jej elementów (np. matryca) stanowią już integralną część wniosków od dofinansowanie ze
środków PHARE (załącznik).
Trudno jednak poprawnie wypełnić matrycę (nawet mając przykłady), bez znajomości całej idei
logicznego podejścia (LFA), drzewa strategicznego oraz sposobów prawidłowego określania
wskaźników.
Materiał opracowano w oparciu o materiały Komisji Europejskiej:
Manual Project Cycle Management oraz PCM Training Courses Handbook.
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Obiektywnie sprawdzalne

Logika interwencji

Cele
nadrzędne

Jaki jest nadrzędny szerszy cel
Programu/Strategii, do którego osiągnięcia
przyczyni się projekt?

Jakie są kluczowe wskaźniki związane z
celem nadrzędnym?

Jakie są ilościowe lub jakościowe
Cel projektu

Oczekiwane
rezultaty

Działania

Jakie są konkretne cele małego projektu
inwestycyjnego, jakie osiągnąć ma projekt?

Jakie są konkretne efekty, które mają służyć
osiągnięciu danego celu szczegółowego?

Źródła i sposoby weryfikacji

wyznaczniki osiągnięć

wskaźniki pokazujące, czy i do jakiego
stopnia bezpośrednie cele projektu
zostały osiągnięte w 1 roku po
zakończeniu realizacji projektu?

Jakie są zamierzone efekty i korzyści projektu?

Jakie są wskaźniki mierzące to, czy i do
jakiego stopnia projekt osiągnął
zamierzone wyniki

Jakiego rodzaju zmiany i usprawnienia
przyniesie ze sobą projekt?

bezpośrednio po zakończeniu realizacji
projektu?

Założenia

Jakie są źródła informacji?
Dla tych wskaźników?

Jakie są źródła informacji, które
istnieją lub mogą zostać zebrane?
Jakie metody są potrzebne do
zdobycia tych informacji?

Jakie są źródła informacji dla tych
wskaźników?

Jakie są czynniki i uwarunkowania
nie będące bezpośrednio zależne od
projektu, które są konieczne do
osiągnięcia tych celów?
Jakie czynnik ryzyka należy wziąć
pod uwagę?

Jakie zewnętrzne czynniki i
uwarunkowania muszą zostać
spełnione, aby osiągnąć oczekiwane
efekty
i rezultaty zgodnie z przyjętym
harmonogramem?

Jakie są kluczowe działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia oczekiwanych rezultatów?
Jakie są źródła finansowania dla poszczególnych działań?

Tabela 5-46. Przykładowy załącznik do wniosku o środki z PHARE - matryca.
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6 Sposoby i kryteria określania priorytetów
inwestycyjnych umożliwiających
przygotowywanie wieloletnich planów
inwestycyjnych
Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) winien spełniać dwa podstawowe zadania:
1. Wyznaczać hierarchię ważności poszczególnych inwestycji dla Gminy (ustalić priorytety)
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie żywotnych, strategicznych interesów wspólnoty
samorządowej,
2. Wyznaczać optymalny harmonogram realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy
z uwzględnieniem dostępności finansowania, koncentracji środków w celu skracania cykli
inwestycyjnych i uzyskiwania planowanych efektów w możliwie najszybszych terminach.
Realizacja inwestycji bez wieloletniego planowania stwarza dla Gminy wiele niebezpieczeństw,
których Wieloletni Plan Inwestycyjny pozwala uniknąć. Powinien on zapobiec takim niekorzystnym
zjawiskom, jak:
1. Jednoczesne otwieranie zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności
finansowania, a przez to – nieuzasadnione przewlekanie realizacji poszczególnych inwestycji
i podrażanie ich kosztów,
2. Przypadkowość w decydowaniu o kolejności inwestycji (brak uzgodnionych kryteriów przy
ustalaniu kolejności).
Przez Wieloletni Plan Inwestycyjny rozumiemy świadomie przyjęty harmonogram realizacji optymalnie
dobranego pakietu inwestycji (zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości
finansowania Gminy) ułożony tak, aby najlepiej wykorzystać dostępne środki inwestycyjne (własne
i zewnętrzne) przy założeniu możliwie najkrótszych cykli realizacji inwestycji. Aby zapewnić optymalny
dobór pakietu inwestycji do realizacji, a zarazem móc każdorazowo uzasadnić decyzję o odłożeniu,
bądź odmowie realizacji danej inwestycji. Zakłada się, że w Marklowicach WPl będzie układany
w oparciu o zestaw kryteriów odzwierciedlających dwie grupy czynników:
1. Zbieżność danej inwestycji z celami strategicznymi Gminy Marklowice,
2. Możliwość korzystnego finansowania w danym momencie, w szczególności – dofinansowania
ze źródeł zewnętrznych.
W tym celu przyjmuje się zestaw kryteriów, które będą stosowane przy przyznawaniu priorytetów
poszczególnym inwestycjom. Ważność poszczególnych kryteriów oceny inwestycji nie jest jednakowa.
Z tego też względu poszczególnym kryteriom oceny zostają przypisane wagi liczbowe26,
odzwierciedlające ważność danego kryterium dla przyznania danemu zadaniu inwestycyjnemu
wyższego lub niższego priorytetu w WPI. Poszczególnym kryteriom przyznaje się zróżnicowaną
ważność, wyrażoną odpowiednimi wagami liczbowymi. Oceny inwestycji dokonuje się odpowiadając
na kolejne 8 pytań kryteriów i ustalając odpowiedni współczynnik stopnia spełnienia danego kryterium
przez daną inwestycję. Współczynnik może przybierać wartości: 0,1 lub 2 i dla każdego z ośmiu
kryteriów jest wyznaczony oddzielnie. Ocena (przyznanie niższego lub wyższego priorytetu) inwestycji
powstaje poprzez zsumowanie ocen cząstkowych (dla poszczególnych kryteriów) powstałych jako
iloczyn stałej wagi (wyrażającej istotność danego kryterium w całej ocenie) i ocenionego
współczynnika (stopnia spełnienia przez inwestycję danego kryterium). W zależności od przyjętych
wag określających istotność problemów w porównaniu z innymi zakresami uzyskamy możliwość
porównania poszczególnych inwestycji.
Kluczową rolę w tym przypadku odgrywać będzie sposób, w jaki Gmina zdecyduje się na
podejmowanie decyzji o „ważności „ poszczególnych kryteriów. Poniżej przedstawione wagi są jedynie
przykładowymi propozycjami.

26

Analogicznie do procedury stosowanej przy ocenie ofert w Ustawie o zamówieniach publicznych
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Przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu tego narzędzia, można uwzględnić system oceny
realizacji Programu i poszczególne kryteria powiązać ze wskaźnikami ekorozwoju –
priorytetowe mogą być te zadania, które w sposób znaczący wpłyną na poprawę ustalonych
kluczowych wskaźników.
Tabela 6-47. Wagi przeliczeniowe i opis znaczenia poszczególnych wartości współczynnika oceny
dla kolejnych kryteriów oceny inwestycji.
Kryterium

Waga

Znaczenie poszczególnych wartości współczynnika
0

1

2

ZGODNOŚĆ Z CELAMI STRATEGII
Czy inwestycja przyczyni się do rozwoju
infrastruktury?

10

nie

pośrednio

bezpośrednio

Czy inwestycja przyczyni się do wykreowania
wizerunku Gminy – „Gminy o wysokim poziomie
usług” oraz „Gmina sprawnie zarządzanej?

9

nie

pośrednio

bezpośrednio

Czy inwestycja podniesie walory miejsca
zamieszkania poprzez rozbudowę infrastruktury
technicznej?

8

nie

pośrednio

bezpośrednio

Czy inwestycja podniesie walory miejsca
zamieszkania poprzez rozbudowę infrastruktury
społecznej?

8

nie

pośrednio

bezpośrednio

Czy inwestycja dotyczy poprawy stanu środowiska?

8

nie

pośrednio

bezpośrednio

Czy inwestycja wpłynie korzystnie na wizerunek i
promocję Gminy?

2

nie

pośrednio

bezpośrednio

KRYTERIA FINANSOWE
Czy inwestycja jest dofinansowywana ze środków
pozabudżetowych?

9

nie

do 25%

powyżej 25%

Czy inwestycja po zakończeniu będzie generować
dochody dla Gminy?

6

będzie
generować
koszty

dochody pokryją
koszty

będzie generow.
więcej doch. niż
kosztów

Czy inwestycja została poprzedzona studium
wykonalności?

7

nie

wstępne studium
wykonalności

pełne studium
wykonalności
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7 System oceny realizacji Programu wraz
z proponowanymi wskaźnikami
Ocena realizacji Programu polega przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian
w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru
(ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.).
Analogicznie jak na poziomie wojewódzkim został określony „system monitoringu i oceny proponujemy
stworzenie:

1. Systemu zbierania i selekcjonowania informacji,
2. Systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.
Procesy te powinny być analogiczne na poziomie Gminy, Powiatu i Województwa. Proponowany więc
system monitoringu dla Gminy Marklowice powinien zawierać działania określone w Programie
Operacyjnym Województwa:
1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny
stanowiący podstawę do analiz i ocen,
2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał będzie
służył przygotowaniu raportów,
3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia
wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności,
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na modyfikacji
dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia,
6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących.
Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na bieżące
monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania danych monitoringu jest
opracowany zestaw mierników.

7.1

Mierniki (wskaźniki) ekorozwoju

Niemożność mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z tym koszty narzucają konieczność
stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy wskaźników ekorozwoju, jakimi zamierzamy
posługiwać się przy ocenie postępów w realizacji idei ekorozwoju. Odpowiadają na pytanie: jaki jest
stan i jak mierzyć postęp oraz efekty ekorozwoju?
Mierniki ekorozwoju oznaczają nowe podejście do określania znaczenia środowiska dla jakości życia
człowieka. Przyjęcie koncepcji ekorozwoju jako podstawowej filozofii rozwoju w perspektywie XXI
wieku wymaga jednak podjęcia nowych wyzwań, a zwłaszcza:
1. Szczegółowego przeglądu istniejących baz danych, nowych form administrowania nimi,
2. Zaangażowania pewnych sił i środków do regularnego wyliczania i zestawiania wskaźników,
a także do opracowywania i analizowania nowych mierników.
Należy przypomnieć, że istota ekorozwoju może być wyrażana jako zbiór cech, celów, zasad i jako ład
zintegrowany, oparty na wzajemnym przenikaniu i harmonizacji pięciu ładów dziedzinowych:
ekologicznego, społecznego, gospodarczego, przestrzennego i polityczno-instytucjonalnego.
Wyznacza to różne, uzupełniające się podejścia do konstruowania wskaźników pomiaru
wprowadzania tej koncepcji na poziomie globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym.
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Konieczność ich tworzenia wynika z tego, że:
1. Społeczność światowa oraz społeczności regionalne i lokalne mają prawo do informacji
o efektach ekorozwoju;
2. Istnieje potrzeba precyzyjnego kontrolowania postępu w realizacji ekorozwoju na każdym
poziomie, tzn. globalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym;
3. Posługiwanie się powszechnie zaakceptowanymi wskaźnikami stwarza możliwość
dokonywania wiarygodnych porównań międzynarodowych, międzyregionalnych i osiągnięć
społeczności lokalnych we wprowadzaniu wżycie koncepcji zrównoważonego rozwoju;
4. Praca nad wskaźnikami to dobra okazja do uporządkowania i udoskonalenia istniejących baz
danych o środowisku i systemu sprawozdawczości statystycznej z punktu widzenia wymogów
trwałego i zrównoważonego rozwoju;
5. Opracowanie oryginalnych wskaźników odpowiednich dla danego kraju pozwala uwypuklić
i wyjaśnić jego specyfikę, np. w okresie transformacji gospodarczej;
6. Wprowadzenie na szczebel lokalny oraz regionalny wskaźników ekorozwoju jest istotnym
bodźcem rozwoju lokalnej demokracji i samorządności.
Zasadniczym zadaniem wskaźników ekorozwoju jest wymierne zobrazowanie stopnia realizacji zasad
i celów przyjmowanych w Programie zrównoważonego rozwoju. Przyjęte w konkretnych warunkach
wskaźniki ekorozwoju powinny:
1. Ułatwiać władzom danego obszaru (kraju, regionu, powiatu, Gminy) i jego
2. Mieszkańcom ocenę stopnia realizacji idei ekorozwoju,
3. Uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy,
4. Pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz ekorozwoju,
5. Weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele rozwojowe oraz strategie
ich osiągania.
Wybór, zaprojektowanie i uzgadnianie wskaźników ekorozwoju nie jest sprawą prostą. W odniesieniu
do konkretnych wskaźników doprowadzenie do pełnej zgodności poglądów w odniesieniu do metodyki
ich konstrukcji, własności i zakresów stosowania nie jest obecnie możliwe. Przy obecnym stanie
wiedzy brak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które wskaźniki i ich systemy są bardziej przydatne
i pożyteczne od pozostałych.
Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy wskaźników nie zawsze
spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych (ekonomicznego, społecznego i ekologicznego).
Systemy takie zostały m.in. opracowane przez agendy ONZ, OECD, Bank Światowy, IUCN
i Europejską Agencję ds. Ochrony Środowiska (EEA). Najczęściej wskaźniki dzielą się na:
1. Wskaźniki presji/przyczyny,
2. Wskaźniki stanu,
3. Wskaźniki reakcji.
Schematy: presja <-> stan <-> działanie, mogą być stosowane jako punkt wyjścia dla programowania
ekorozwoju w każdej skali, globalnej, kontynentalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej. Podział na
powyższe trzy grupy wskaźników środowiskowych wynika z elementarnych pytań dotyczących
środowiska przyrodniczego:
1. Jaki jest stan środowiska?
2. Co determinuje aktualny stan środowiska?
3. Jakie działania są podejmowane aby ten stan poprawić
Ostateczne wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Marklowice zostały
opracowane zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa, Programem Ochrony Środowiska oraz
Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego – z uwzględnieniem określonych w tych Programach
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wymogów sprawozdawczych. Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie wymogów
dotyczących sporządzanych co 2 lata Raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska.
Poniżej przedstawiono jako punkt wyjścia dla Gminy – do rozważenia propozycje wskaźników na
różnych poziomach.

7.1.1

Wskaźniki ekorozwoju w Unii Europejskiej

Unia Europejska nie przyjęła jeszcze jednoznacznie określonego zestawu wskaźników27. Próby
opracowania takiego zestawu wskaźników podjęte zostały przez Europejską Agencję Środowiska
(EEA), która w roku 2000 zaproponowała ujęcie wskaźników ekorozwoju w cztery grupy: wskaźniki
społeczno-ekonomiczne, środowiskowe, wskaźniki wydajności ekologicznej i wskaźniki efektywności
realizowanych polityk. Jednocześnie EEA wspólnie z Komisją Europejską zaczęła stosować
w praktyce komplet 32 wskaźników, tzw. TERM (Transport and Environment Reporting Mechanism)
publikując w grudniu 1999 roku we współpracy z Eurostatem pierwszy ich zestaw.
Również w 1999 roku ukazał się zestaw wskaźników dotyczących polityki energetycznej UE
przygotowany przez Komisję Europejską. Obejmował on 65 wskaźników ujętych w pięć grup: podaż
energii, zużycie energii, środowisko, przemysł energetyczny i rynki energetyczne.
Z kolei w roku 2000 ukazał się dokument przedstawiający zbiór wskaźników dotyczących kwestii
środowiska we Wspólnej Polityce Rolnej. Na samym początku roku 2001 Dyrekcja Generalna ds.
Gospodarki (Enterprise) – powstała z połączenia Dyrekcji Generalnej ds. Przemysłu i DG ds. Małych
i Średnich Przedsiębiorstw – podjęła kroki zmierzające do opracowania zestawu wskaźników
ekorozwoju w polityce przemysłowej. W raporcie opracowanym na jej zlecenie przez konsorcjum
utworzone na Uniwersytecie Sussex zatytułowany „Indicators for Monitoring Integration of
Environment and Sustainable Development in Enterprise Policy” proponuje się używanie trzech grup
wskaźników: głównych (headline), wskaźników integracji oraz wskaźników odnoszących się do
procesu.
Główne wskaźniki powinny odzwierciedlać najważniejsze trendy ekonomiczne, społeczne
i środowiskowe. Zaliczono do nich np. procent populacji z dostępem do internetu (sfera społeczna),
dzienną produkcję odpadów (sfera środowiskowa) i procent dochodu narodowego brutto
przeznaczany na badania i rozwój (sfera ekonomiczna).
Zadaniem drugiej grupy – wskaźników integracji - jest wskazanie połączeń między polityką
gospodarczą a ekorozwojem. Zaliczono tu takie parametry jak np. liczba nowo tworzonych firm, które
oferują usługi związane ze środowiskiem oraz ilość odpadów wytwarzanych przez przemysł na
jednostkę wartości dodanej. Natomiast ostatnia grupa wskaźników – odnoszących się do procesów
- ma umożliwić śledzenie procesów zachodzących wewnątrz instytucji administracyjnych
i w przedsiębiorstwach. Pojawiły się tu takie parametry jak procent wydatków publicznych, do których
stosowano kryteria środowiskowe, oraz liczba przedsiębiorstw, które produkują choć jeden produkt
oznaczony etykietą EU Eco-Label.
European Environmental Bureau, przygotowało własny zestaw 10 wskaźników, mogących służyć do
oceny realizacji polityki ekologicznej Komisji Europejskiej. Są to:
1. Emisja do powietrza czterech rodzajów zanieczyszczeń (SOx, NOx, NH3,LZO);
2. Procentowy udział czystych wód powierzchniowych;
3. Całkowita emisja CO2 i pięciu innych gazów cieplarnianych (CH4, N2O, typu HFC i PFC oraz
SF6);
4. Indeks uwolnionych do środowiska substancji
toksyczności dla ludzi i ekotoksyczności;

niebezpiecznych,

ważony

względem

5. Udział obszarów zabudowanych w ogólnej powierzchni;
6. Indeks różnorodności biologicznej oparty na zróżnicowaniu na poziomie genetycznym
i siedliskowym (nie przyjęto jeszcze dokładnej definicji);
7. Całkowite zużycie wody i procentowy udział naturalnego uzupełniania jej zasobów;

27

na podstawie www.zielonasiec.pl
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8. Całkowite zużycie surowców i ogólna ilość wytworzonych odpadów, w tym udział materiałów
wykorzystywanych wtórnie lub uzyskanych z recyklingu;
9. Całkowita liczba przejechanych pasażerokilometrów (pkm) i tonokilometrów (tkm) oraz
całkowite zużycie energii;
10. Zużycie pestycydów (w tonach czynnego składnika, ważone względem toksyczności dla ludzi
i ekotoksyczności).

7.1.2

Mierniki wg Polityki Ekologicznej Państwa28

Do szczególnie ważnych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono:
1. Stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska
a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym (ładunkiem krytycznym),
2. Ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych
zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji
(wyrażoną w wielkościach fizycznych lub wartością sprzedaną),
3. Stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny Programów i projektów
inwestycyjnych w ochronie środowiska),
4. Techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów (np. zawartość
ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy
eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itd.), zgodnie z zasadą
dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach
technicznych produktu.
Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen realizacji polityki
ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do zakładu włącznie) i branżowym. Poza
wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki:
1. Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:
a) utrzymanie systematycznego wzrostu PKB oraz systematycznego wzrostu poziomu życia
obywateli;
b) poprawę stanu zdrowia obywateli, mierzoną przy pomocy takich mierników jak długość
życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których
szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu
(obszary najsilniej uprzemysłowione i zurbanizowane);
c) zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz
zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;
d) wzrost dochodów z rolnictwa dzięki wykorzystaniu potencjału biologicznego gleb;
e) zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania
dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych;
f) coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska;
2. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko:
a) zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i morskich,
poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych
zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez
wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej;
b) zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie
szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na
ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń
organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych) oraz
poprawę jakości powietrza;

28

Projekt Nowej Polityki Państwa – Ministerstwo Środowiska
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c) zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności
wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w Miastach oraz hałasu wzdłuż tras
komunikacyjnych;
d) zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu ich
gospodarczego wykorzystania;
e) ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na
terenach poprzemysłowych i terenach po byłych bazach wojsk radzieckich, w tym likwidacja
starych składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub
pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi
ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w jednostkach osadniczych
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków wzrost lesistości kraju, rozszerzenie
renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także
wzrost poziomu kultury; różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu
zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby;
f) zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk,
a także pomyślne reintrodukcje gatunków;
g) zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą;
3. Wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa:
a) kompletność i stabilność regulacji prawnych;
b) spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli;
c) zakres i efekty działań edukacyjnych;
d) opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na rzecz
ochrony środowiska.

7.1.3

Mierniki na poziomie województwa

Istotnym dla Programu Ochrony Środowiska jest zestaw mierników charakteryzujących priorytety
F Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego29.

29

Na podstawie Programu operacyjnego na lata 2001-2002
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Tabela 7-48. Zestaw mierników charakteryzujących priorytety F Strategii Rozwoju Województwa
Śląskiego.

PRIORYTET F:
POPRAWA JAKOŚCI
ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
KULTUROWEGO W
TYM ZWIĘKSZENIE
ATRAKCYJNOŚCI
TERENU

Ilość odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających
oczyszczenia w hm3, w tym oczyszczonych,
% ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków,
Długość sieci kanalizacyjnej,
Długość sieci wodociągowej,
redukcja zanieczyszczeń w ściekach:
Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku w tys. ton, w tym niebezpiecznych,
Ilość wykorzystywanych odpadów,
Ilość unieszkodliwianych odpadów niebezpiecznych,
Oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez wtórne wykorzystywanie surowców
pochodzenia odpadowego,
Oszczędzanie pojemności składowiska,
poprzez zmniejszenie ilości deponowanych odpadów ,
Ilość odbieranych odpadów zielonych
% udział powierzchni zagospodarowanych rolniczo, w tym na cele leśne (dot.
gruntów zdewastowanych i zdegradowanych),
Powierzchnia terenów nie zdegradowanych i zwartych terenów rolnych,
Ilość gospodarstw agroturystycznych i prowadzących produkcję ekologiczną
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w tys. ton
Emisja zanieczyszczeń gazowych w tys. ton
Wzrost zużycia paliw ekologicznych
Pełny i konsekwentny zakaz wypalania traw, spalania odpadów na powierzchni
ziemi,
Unowocześnienie układu komunikacyjnego
Obniżenie poziomu dźwięku w środowisku
Modernizacja dróg miejskie poprzez zmianę struktury nawierzchni (asfalty
porowate, „ciche asfalty”);
Utrzymanie ruchu tranzytowego poza terenami mieszkaniowymi
i terenami atrakcyjnymi krajobrazowo;
Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych parkingów prowadzona z
utrzymaniem standardów ochrony przed hałasem.
Wzrost procentowy powierzchni obszarów chronionych w Mieście
Wzrost ilości gatunków flory, fauny i zbiorowisk roślinnych związanych z
renaturalizacją środowiska
Przebudowa drzewostanów
Zwiększenie lesistości Miasta
Porównawcze pomiary monitoringu środowiskowego
Nowe funkcje rekreacyjne w historycznym układzie zabytkowego zespołu zieleni
Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży
Większa dostępność lepszych pozycji metodycznych związanych z ekologią
Usuwanie złych nawyków takich jak: traktowanie rzek, potoków i lasów jako
wysypisk śmieci
Prawidłowe postępowanie z pestycydami, szczególnie w małych gospodarstwach
Produkcja żywności dobrej jakości
Wzrost liczby gospodarstw ekologicznych
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7.1.4

Warianty — scenariusze wdrażania zrównoważonego
rozwoju

Scenariusze wdrażania rozwoju zrównoważonego stanowią katalog przedsięwzięć rozwojowych,
których wyboru dokonuje się w oparciu o kryteria ekonomiczne, ekologiczne i społeczne.
Potencjał rozwoju tworzą: potencjał społeczny, gospodarczy i środowiskowy. Jest to
konsekwencją trójskładnikowej budowy makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko.
Można powiedzieć, że uwarunkowania dynamiki tego potencjału przyjmują formę trzech czynników
produkcji: kapitału ludzkiego, rzeczowego i przyrodniczego. Ranking tych elementów nie jest
zasadny, ponieważ są one wobec siebie z całą pewnością komplementarne.
Trójskładnikowy potencjał rozwoju wskazuje na potrzebę przestrzegania zasady kompleksowości
w analizie uwarunkowań zmian w gospodarce. Nie jest to zadanie proste, jednakże nie upoważnia to
do akceptacji nietrafnych, chociaż łatwiejszych ujęć. Relacje charakteryzujące potencjał rozwoju
zawiera schemat l.
Aby zagwarantować spójność wyboru zadań wynikających ze Strategii Rozwoju oraz zadań
wynikających z niniejszego Programu, proponuje się aby kryteria oceny istotności i efektywności
przedsięwzięć były jednakowe dla Strategii i Programu.
Dla każdego zadania inwestycyjnego konieczna jest analiza kosztów i korzyści. Szczególnie
zadania realizowane przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej będą musiały posiadać
opracowane studium wykonalności zadania (wg zakresów określonych w zasadach korzystania z tych
środków). Integralną częścią tego zakresu jest każdorazowo analiza kosztów i korzyści (CBA – cost
benefits analysis), w wyniku której efektywność zadania jest każdorazowo określana nie tylko
w aspekcie ekonomicznym ale także społecznym i ekologicznym.
Analizując zamierzenia inwestycyjne w zakresie ich roli w rozwoju zrównoważonym należy określić
(co będzie zadaniem studium wykonalności):
1. inwestycje proekologicznej w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje
infrastruktury ochronnej,
2. znaczenie inwestycji w procesie proekologicznej restrukturyzacji gospodarki
poszczególnych jej dziedzin (przemysłu, rolnictwa, turystyki, transportu etc.),

oraz

3. wpływ działalności inwestycyjnej na otoczenie przyrodnicze, ocenianej m.in. przez procedury
ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ),
4. inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również inwestycje
infrastruktury ochronnej,
5. ekologiczne czynniki lokalizacji inwestycji, w tym wpływ stanu środowiska na decyzje
lokalizacyjne i na motywację inwestorów (także inwestorów zagranicznych),
6. związki pomiędzy stanem środowiska a ryzykiem inwestycyjnym,
7. związki pomiędzy procesami inwestowania a ryzykiem ekologicznym,
8. związki pomiędzy ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem ekologicznym i ryzykiem finansowym,
9. finansowanie inwestycji proekologicznych (w przedsiębiorstwie, w regionie, w Mieście),
10. ekologiczne, ekonomiczne i społeczne kryteria efektywności inwestycji,
11. związki pomiędzy gospodarką przestrzenną, działalnością inwestycyjną a ochroną środowiska,
12. uwarunkowania działalności inwestycyjnej na obszarach chronionych,
13. inne problemy pozostające w bezpośrednim lub pośrednim związku z procesami inwestowania
a gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi (gospodarowania ziemią, zasobami wodnymi,
zasobami leśnymi etc.).
Uściślając relację pomiędzy procesem inwestowania a procesem rozwoju zrównoważonego można
dodać, że tworzenie scenariuszy wdrażania rozwoju zrównoważonego jest tożsame z procesem
tworzenia określonego portfela projektów inwestycyjnych. Proces tworzenia wariantów/scenariuszy
polega bowiem na znalezieniu wśród rozpatrywanych projektów zestawu inwestycji (odpowiedniego
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zbioru projektów) zapewniającego największe oszczędności zasobów przyrodniczych. Podstawowa
różnica w stosunku do tradycyjnie ujmowanego portfela projektów inwestycyjnych sprowadza się tutaj
do określenia spodziewanych korzyści. Spodziewane korzyści w ujęciu tradycyjnym definiowane są
jako największy przyrost wartości firmy, zaś zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego spodziewane
korzyści definiowane są jako największa oszczędność zasobów środowiskowych przy danym
przyroście wartości podmiotów działających na danym terenie.
Wzór efektywności takich działań można określić następująco30:

E= (P+Snw+Kpzag)/(N+Ne+Ns)
gdzie:
E – zintegrowana efektywność ekonomiczna, ekologiczna i społeczna,
N - nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekonomicznego,
Ne- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu ekologicznego,
Ns- nakład przeznaczony na uzyskanie efektu społecznego,
P – efekt ekonomiczny,
Snw – straty ekonomiczne, które nie wystąpiły w wyniku poniesionych nakładów Ne,
Kpzag – korzyści pozagospodarcze, które uzyskano w wyniku poniesionych nakładów, np. na
służbę zdrowia, prorodzinną politykę, edukację.

30

F. Piontek, Sterowanie ekorozwojem, t. I Teoretyczne aspekty ekorozwoju, rozdz. I Środowisko przyrodnicze w strategii
wzrostu gospodarczego i w rozwoju zrównoważonym.
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8 Załączniki do systemu REMAS
Spis załączników:
−

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Projekt polityki środowiskowej

−

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wskaźniki
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Polityka Środowiskowa załącznik nr 1 do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
1. Charakter Gminy.
Marklowice są Gminą wiejską o powierzchni 13,76 km2, należącą do powiatu wodzisławskiego. Gmina
usytuowana jest w geometrycznym środku Rybnickiego Okręgu Przemysłowego i silnie powiązana jest
z górnictwem. Na jej terenie funkcjonują dwie kopalnie węgla kamiennego. Około 16% ogólnej
powierzchni Gminy zajmują tereny zurbanizowane, które usytuowane są głównie wzdłuż drogi
krajowej nr 932 oraz ulicy Wiosny Ludów. Obszar Gminy położony jest na wielu wzniesieniach
Płaskowyżu Rybnickiego, należącego do Wyżyny Śląskiej. Lasy występują fragmentarycznie na
obszarze gminy wchodzą w system pasma leśnego otaczającego Gminę od strony północnej
i zachodniej.
2. Gmina deklaruje podjęcie następujących działań w celu zminimalizowania
środowiskowych:

problemów

Problem środowiskowy na terenie gminy:
- nadmierny hałas komunikacyjny.
Działania w celu zminimalizowania problemów środowiskowych:
- eliminowanie ruchu tranzytowego z terenów mieszkalnych, modernizacja dróg,
zastosowanie ekranów akustycznych i zieleni izolacyjnej.
3. Gmina realizuje i będzie realizowała nadal swoje zadania zgodnie z przepisami prawa .
4. Gmina nadal będzie prowadziła działania zmierzające do podnoszenia świadomości ekologicznej
mieszkańców.
5. Działania Gminy mają na celu przede wszystkim zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska.
6. Gmina w sposób bezpośredni lub pośredni wspiera wszelkie działania proekologiczne
podejmowane przez podmioty gospodarcze oraz społeczeństwo Gminy.
7. Gmina prowadzi działania mające na celu promocję przedsięwzięć przyjaznych środowisku np.
stosowanie paliw ekologicznych.
8. Niniejsza polityka środowiskowa stanowi podstawę do ustalenia i przeglądu celów i zadań
środowiskowych.
9. Polityka Środowiskowa jest dostępna publicznie, opublikowana w prasie lokalnej, znajduje się na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Data: 1 czerwiec 2004 roku

Wójt Gminy Marklowice
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załącznik nr 2

Parametry wykorzystywane do obliczenia wskaźników zgodnie z PR2

Nr

Nazwa parametru

Jednostka

Wartość

1

2

3

4

A

Dane ogólne

A1

Rok 2002

A2

kod GUS Gminy

B

Powierzchnia gruntów

B1

powierzchnia Gminy ogółem

ha

B5

powierzchnia lasów ogółem

ha

C

Ludność

C1

ludność ogółem

D

Rynek pracy

D1

pracujący ogółem

F

Dochody i wydatki

osoby
osoby

F10

wydatki budżetowe ogółem

PLN

F11

wydatki inwestycyjne na ochronę wód

PLN

F12

wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną

PLN

F13

wydatki inwestycyjne na gospodarkę odpadami

PLN

F14

wydatki inwestycyjne na ochronę powietrza

PLN

F15

wydatki inwestycyjne ne ochronę przed hałasem

PLN

F16

wydatki na usuwanie skutków katastrof ekologicznych

PLN

F17

wydatki na edukację ekologiczną

PLN

F18

wydatki na ochronę przyrody i lasów

PLN

F19

wydatki na profilaktykę zdrowotną dzieci

PLN

F20

wydatki na ochronę powierzchni ziemi

PLN

G
G1

Ochrona gruntów
zdegradowane grunty poprzemysłowe

ha

I

Ochrona wód i gospodarka wodna

I9

odprowadzone ścieki komunalne wymagające oczyszczenia ogółem

dam3

I14

ścieki komunalne oczyszczone ogółem

dam3

I20

odprowadzone ścieki poprzemysłowe wymagające oczyszczenia ogółem

dam3

I21

ścieki poprzemysłowe ogółem

dam3

I32

zużycie wody ogółem

I36

ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ogółem

I42

ludność obsługiwana przez wodociągi

J

Ochrona powietrza *)

J1

emisja zanieczyszczeń pyłowych

m3
osoby
%
Mg

J2

emisja zanieczyszczeń gazowych ogółem

Mg

J5

emisja metanu CH4

Mg

J7

emisja CO2

Mg

K

Gospodarka odpadami

K1

odpady komunalne wytworzone ogółem

K2

odpady komunalne wykorzystane

Mg

K4

odpady komunalne poddane recyklingowi

Mg

odpady niebezpieczne wytworzone ogółem

Mg

K13
L

Mg

Ochrona przyrody i krajobrazu
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L1

powierzchnia obszarów prawnie chronionych ogółem

M

Gospodarka komunalna

ha

M8

produkcja energii elektrycznej ogółem

KWh

M9

produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

KWh

M12

zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych

KWh

*) emisja bez źródeł komunikacyjnych
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9 Zbiorcze zestawienie celów i zadań


Rejestr celów i zadań środowiskowych



Program Zarządzania środowiskowego do Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Marklowice
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Rejestr celów i zadań środowiskowych zgodnie z PR1

LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

Cele krótkookresowe
2003-2006

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

W1C1Z1

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej – budowa sieci rozdzielczej
wraz z przyłączami dla terenu centralnej i zachodniej części
gminy Marklowice

Urząd Gminy Marklowice

W

W1C1Z2

Rozpoznanie potrzeb w zakresie budowy kanalizacji
deszczowej

Urząd Gminy Marklowice

W

W1C2Z1

Rozpoznanie problemu starych studni gospodarskich –
ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem

Urząd Gminy Marklowice

G

W1C2Z2

Propagowanie tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu
zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki
biogenne

Urząd Gminy Marklowice

G

W1C2Z3

Budowa oczyszczalni przydomowych na terenach zabudowy
rozproszonej

Właściciele posesji

G

W1C3Z1

Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań
motywujących ludność do oszczędzania wody

Urząd Gminy Marklowice

G

W1C3Z2

Połączenie Pompowni Wody Pitnej nr 2 przy ul.l Wantuły z
Szybem Marklowice KWK Marcel wzdłuż ul. Wiosny Ludów

„Wodociągi-ESOX”
sp. z o.o.

G

LZ

Gospodarka wodno- ściekowa

W1C1

W1

„Przywrócenie czystości
wód powierzchniowych,
ochrona zasobów wód
podziemnych
podstawowego źródła
wody do picia w Gminie
oraz racjonalizacja jej
użycia oraz poprawa jej
jakości

W1C2

W1C3

Rozbudowa i modernizacja
sieci kanalizacyjnej

Ograniczenie ilości ścieków
nieoczyszczonych,
zmniejszenie
zanieczyszczenia wód
podziemnych
i powierzchniowych

Ograniczenie strat wody
związanych z przesyłem
oraz poprawa jakości
i zaopatrzenia ludności w
wodę

W1C3Z3

W2

Minimalizacja zagrożeń
spowodowanych klęskami
powodzi i suszy

W2C1

Opracowanie planów
ochrony przed powodzią
i suszą

W2C1Z1

Wymiana odcinków sieci wodociągowej o największej
awaryjności o łącznej długości ok. 15 km

Rozpoznanie potrzeb w zakresie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
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G
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LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

Cele krótkookresowe
2003-2006

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

Gospodarka odpadami

O1C1

O1

Usystematyzowanie
gospodarki odpadami

Ograniczenie do minimum
uciążliwości odpadów dla
środowiska przy
maksymalnym ich
wykorzystaniu
gospodarczym

O1C2

Zmniejszenie uciążliwości
odpadów dla środowiska

O1C1Z1

Opracowanie planu gospodarki odpadami w Gminie

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C1Z2

Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie
Gminy

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C1Z3

Inwentaryzacja obiektów posiadających materiały
zawierające azbest

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C1Z4

Wdrożenie na terenie Gminy programu usuwania azbestu

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C1Z5

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
opakowaniowych

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C1Z6

Realizacja wspólnej polityki z innymi samorządami gminnymi
i powiatowym

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C2Z1

Zorganizowanie na terenie Gminy punktu odbioru odpadów
niebezpiecznych wydzielanych ze strumienia odpadów
komunalnych

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C2Z2

Wprowadzenie na terenie Gminy systemu odbioru odpadów
biodegradowalnych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C2Z3

Stworzenie systemu ewidencji odpadów niebezpiecznych
powstających na terenie Gminy

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C2Z4

Objęcie wszystkich podmiotów wytwarzających odpady
medyczne systemem zbiórki tych odpadów

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C2Z5

Wprowadzenie systemu odbioru odpadów budowlano –
remontowych wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych oraz gospodarczych

Urząd Gminy Marklowice

G

O1C2Z6

Prowadzenie edukacji ekologicznej mieszkańców z zakresu
gospodarki odpadami

Urząd Gminy Marklowice

G

Ochrona powierzchni ziemi
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LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

GL1C1

GL1

Poprawa jakości
środowiska pod względem
ziemi i gleb, w tym
zwiększenie atrakcyjności
Gminy

GL1C2

GL1C3

Cele krótkookresowe
2003-2006

Ochrona gleb
użytkowanych rolniczo,
zapobieganie
zanieczyszczeniom gleb

Zagospodarowanie terenu
w sposób racjonalny

Wspieranie modernizacji
gospodarstw rolnych
przechodzących na uprawy
metodami ekologicznymi

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

Województwo

w

GL1C1Z1

Aktualizacja map glebowych

GL1C1Z2

Okresowa kontrola odczynu pH zawartości metali ciężkich w
glebach użytkowanych rolniczo

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C1Z3

Ochrona terenów o najwyższych klasach bonitacji przed
zmianą użytkowania

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C1Z4

Wdrażanie działań zmierzających do ochrony gleb przed
erozją poprzez ich właściwe użytkowanie

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C2Z1

Zachowanie i powiększenie zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolowych

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C2Z2

Promowanie upraw energetycznych

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C2Z3

Upowszechnianie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej,

Właściciele gospodarstw
rolnych

L

GL1C2Z4

Promowanie i agroturystyki

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C3Z1

Zorganizowanie cyklu spotkań dla producentów żywności i
przedsiębiorczych rolników,

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C3Z2

Popularyzacja w gospodarstwach rolniczych oferty dla
turystów, urządzanie bazy noclegowej dla letników,

Właściciele gospodarstw
rolnych

L

GL1C3Z3

Wyznaczenie na cele upraw łąkowych i pastwisk terenów o
niskiej klasie bonitacji gleb.

Urząd Gminy Marklowice

G

GL1C3Z4

Rozwój infrastruktury technicznej terenów wiejskich.

Właściciele gospodarstw
rolnych

L
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LD

TP
ZK1

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

Cele krótkookresowe
2003-2006

TPZK1C1

Wykorzystanie surowców
naturalnych w sposób
niezagrażający środowisku

TPZK1C2

Rekultywacja terenów
zdegradowanych i
rewitalizacja terenów
poprzemysłowych

Racjonalne użytkowanie
zasobów naturalnych

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

TPZK1C1Z1

Wyznaczenie wokół terenów istniejących wyrobisk stref
ochronnych

Urząd Gminy Marklowice

G

TPZK1C2Z1

Zapobieganie degradacji i dewastacji gruntów rolnych
poprzez właściwe ich wykorzystanie w kierunku rolnym przy
uwzględnieniu klas bonitacji

Władający powierzchnią
ziemi”

L

TPZK1C2Z2

Poprawa stanu powierzchni ziemi rekultywację terenów
zdegradowanych i nieużytków

Władający powierzchnią
ziemi”

L

Ochrona powietrza
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LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

Cele krótkookresowe
2003-2006

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

Opracowanie obszarowego programu ograniczenia niskiej
emisji

Urząd Gminy Marklowice

G

P1C1Z2

Wdrażanie programu ograniczenia niskiej emisji dla
budynków mieszkalnych

Urząd Gminy Marklowice

G

P1C1Z3

Termomodernizacja budynków gminnych

Urząd Gminy Marklowice

G

P1C1Z4

Promowanie kotłowni wykorzystujących paliwa ekologiczne

Urząd Gminy Marklowice

G

P1C1Z5

Prowadzenie kontroli podmiotów dotyczącej przestrzegania
zasad i wymagań ochrony środowiska

Urząd Gminy
Marklowice, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony
Środowiska,
Wojewódzka Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna

L

P1C1Z6

Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony
powietrza

Urząd Gminy Marklowice

G

P1C1Z7

Rekultywacja tlących się hałd pogórniczych

Urząd Gminy Marklowice

G

P1C2Z1

Modernizacja i rozbudowa lokalnego układu
komunikacyjnego

Urząd Gminy
Marklowice, Zarząd Dróg
Powiatowych

G

P1C2Z2

Modernizacja dróg wojewódzkiej i powiatowych

Wojewódzki Zarząd
Dróg, Zarząd Dróg
Powiatowych

W,P

P1C3Z1

Inwentaryzacja potencjału pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych

Starostwo Powiatowe
Wodzisław Śląski, Urząd
Gminy Marklowice

P

LZ

P1C1Z1

P1C1

P1

Poprawa jakości
powietrza oraz obniżenie
poziomu substancji
szkodliwych w powietrzu

P1C2

P1C3

Poprawa jakości powietrza
poprzez ograniczenie emisji
z procesów spalania paliw
do celów grzewczych,
ograniczenie niskiej emisji i
emisji niezorganizowanej,
zmniejszenie
zapotrzebowania na
energię cieplną

Poprawa jakości powietrza
poprzez poprawienie
warunków ruchu
drogowego, ograniczenie
emisji
Poprawa jakości powietrza
poprzez pozyskiwanie
energii ze źródeł
odnawialnych

Nazwa zadania

Ochrona przed hałasem
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LD

Cele długoterminowe
2003-2015

LK

H1C1

H1

Cele krótkookresowe
2003-2006

Ograniczenie hałasu
komunikacyjnego

Zapewnienie
sprzyjającego komfortu
akustycznego środowiska

H1C2

KZ
Kod wagi
zadania

Nazwa zadania

H1C1Z1

Minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez m.in.
budowę ekranów akustycznych wzdłuż tras komunikacyjnych
gdzie występują przekroczenia standardów akustycznych

H1C1Z2

Opracowanie programów edukacyjnych uświadamiających
problemy ochrony przed hałasem

Urząd Gminy Marklowice

G

H1C1Z3

Opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego (np.
poprzez jego skanalizowanie), co wpłynie na poprawę klimatu Urząd Gminy Marklowice
akustycznego terenów przyległych

G

H1C1Z4

Tworzenie terenów wolnych
od oddziaływań
akustycznych związanych z
przemysłem i komunikacją

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

LZ

Urząd Gminy Marklowice
Zarządzający drogami

Urząd Gminy Marklowice
Modernizacja dróg

Zarządzający drogami

W

W

H1C2Z1

Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach
przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla
środowiska

Urząd Gminy Marklowice

G

H1C2Z2

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ze szczegółowym opisem dopuszczalnych
wartości poziomu dźwięku w środowisku dla poszczególnych
jednostek strukturalnych

Urząd Gminy Marklowice

G

Promieniowanie niejonizujące
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LD

PN

Cele długoterminowe
2003-2015

Obniżenie poziomów
szkodliwego
promieniowania
elektromagnetycznego w
środowisku

LK

PNC1

PNC2

Cele krótkookresowe
2003-2006

Kontrola i ograniczenie
emisji
elektromagnetycznego
promieniowania
niejonizującego do
środowiska
Ograniczenie emisji
elektromagnetycznego
promieniowania
niejonizującego do
środowiska

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

PNC1Z1

Gromadzenie danych dotyczących instalacji (będących w
kompetencji Starosty) powodujących wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

Starostwo Powiatowe w
Wodzisławiu Śląskim

P

PNC1Z2

Stworzenie systemu monitoringu środowiska w celu
określenia aktualnego poziomu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

W

PNC2Z1

Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego w miejscach jego
potencjalnego oddziaływania

Urząd Gminy Marklowice

G

Urząd Gminy Marklowice

G

Urząd Gminy Marklowice

G

Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w
Gliwicach

L

RDLP Katowice,

L

Kopalnie węgla
kamiennego, Kompania
Węglowa, Rybnicki
Holding Węglowy

L

Ochrona przyrody
OCH1C1Z1
OCH1

Ochrona różnorodności
biologicznej Gminy

OCH1C1

Utworzenie Ekologicznego
Systemu Obszarów
Chronionych Gminy

OCH1C1Z2
OCH1C1Z3

OCH2

OCH2C1Z1
Poprawa kondycji
zdrowotno-sanitarnej
lasów

OCH2C1

Poprawa kondycji
zdrowotno-sanitarnej lasów

OCH2C1Z2

Objecie ochroną prawną propozycji małoobszarowych form
ochrony przyrody (użytki ekologiczne)
Objęcie ochroną prawną drzew — propozycji pomników
przyrody (ok. 10 obiektów)
Ochrona czynna zbiorowisk łąkowych i zadrzewień łęgowych
– dolina pot. Marklówka (ok. 25 ha)
Zalesianie gruntów porolnych
— wariant optymalny ok. 35 ha (ok. 2-3 ha/rok)
Rekultywacja w kierunku przyrodniczym (zalesiane i
zadrzewianie) degradowanych terenów poeksploatacyjnych
(zalewiska, składowiska) — ok. 200 ha
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LD

OCH3

OCH4

OCH5

Cele długoterminowe
2003-2015

Poprawa „przyrodniczego”
wizerunku Gminy

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno-turystycznej
Gminy

Wzrost świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie

LK

OCH3C1

OCH4Z1

OCH5C1

Cele krótkookresowe
2003-2006

LZ

Nazwa zadania

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

OCH3C1Z1

Realizacja form zieleni izolacyjno – osłonowej wzdłuż ciągów
komunikacyjnych o randze ponadlokalnej (w tym
planowanym odcinku A1)

Zarząd Dróg
Wojewódzkich, GDDKiA

W, L

OCH3C1Z2

Bieżąca pielęgnacja zadrzewień przydrożnych i przebudowa
gatunkowa drzewostanu (topole) w obrębie pasa drogowego
dróg ponadlokalnych

Zarząd Dróg
Wojewódzkich, Zarząd
Dród Powiatowych

P, L

OCH3C1Z3

Realizacja „parku gminnego” (uzupełnienie centrum
mieszkalno-usługowo-handlowego Gminy; tereny zieleni
krzewiastej i drzewiastej o funkcji estetycznej i rekreacyjnej)

Urząd Gminy Marklowice

G

OCH3C1Z4

Program rewaloryzacji pozostałości parku podworskiego

Urząd Gminy Marklowice

OCH4C1Z1

Realizacja platform widokowych w miejscach atrakcyjnych
ekspozycji krajobrazu: 2-3 obiekty

Urząd Gminy Marklowice

G

OCH4C1Z2

Realizacja zieleni urządzonej w ramach planowanego
rekreacyjno-wypoczynkowego zagospodarowania
fragmentów doliny potoku Marklówka oraz wybranych
zalewisk bezodpływowych

Urząd Gminy Marklowice

G

OCH5C1Z1

Promocja działań proekologicznych, z przeznaczeniem dla
społeczności lokalnej (szkolenia z zakresu agroturystyki,
programów rolnośrodowiskowych, imprezy plenerowe,
warsztaty)

Urząd Gminy Marklowice

G

OCH5C1Z2

Utworzenie ścieżek przyrodniczo – kulturowych w obrębie
terenów przyrodniczo – cennych oraz krajobrazu kulturowego
(foldery, broszury, tablice informacyjne)

Urząd Gminy Marklowice

G

Tworzenie nowych form
zieleni urządzonej

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno-turystycznej
Gminy

Wzrost świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie
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LD

OCH6

Cele długoterminowe
2003-2015

Promocja
proekologicznych form
aktywizacji Gminy

Cele krótkookresowe
2003-2006

LK

OCH6C1

LZ

Nazwa zadania

OCH6C1Z1

Realizacja turystycznych ścieżek rowerowych na terenie
Gminy i ścieżek spacerowych (broszury, mapy, tablice
informacyjne): wg opracowanych koncepcji

OCH6C1Z2

Współpraca w ramach związków gmin oraz stowarzyszeń
regionalnych (ochrona przyrody i krajobrazu, edukacja
ekologiczna), w przeciwdziałaniu degradacji terenów
rolniczych i przyrodniczo cennych (podziemna eksploatacja
węgla kamiennego)

Promocja proekologicznych
form aktywizacji Gminy

LD określa następujące elementy środowiska:

KZ = W – zadanie wojewódzkie

ZS – zarządzanie środowiskowe

KZ = P – zadanie powiatowe

W – Ochrona zasobów wodnych

KZ = G – zadanie gminne

O – Gospodarka odpadami

KZ = L – inne lokalne

Jednostka / osoba
odpowiedzialna

KZ
Kod wagi
zadania

Urząd Gminy Marklowice

G

Urząd Gminy
Marklowice, Storostwo
Powiatowe Wodzisław
Śląski

G, P

P – Ochrona powietrza
H – Ochrona przed hałasem
TP – Tereny poprzemysłowe i zdegradowane
OCH – Ochrona obszarów chronionych
ZK – Zasoby kopalin
GL – Ochrona gleb rolniczych
PR – Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym
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Program Zarządzania środowiskowego do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

4

5

6

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

[PLN] tys.
7

ZADANIA WŁASNE GMINY*
Gospodarka wodno-ściekowa
1.

Rozpoznanie problemu starych
studni gospodarskich – ewidencja
i zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem

2.

Propagowanie tzw. dobrych praktyk
rolniczych w celu zmniejszenia
zanieczyszczeń obszarowych przez
związki biogenne

2004

3.

Edukacja oraz propagowanie postaw
i zachowań motywujących ludność
do oszczędzania wody

2004

4.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej –
budowa sieci rozdzielczej wraz z
przyłączami dla terenu centralnej i
zachodniej części gminy Marklowice

5.

6.

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa jakości wód
podziemnych

20

x

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Wyeliminowanie
skażenie wód
podziemnych i
powierzchniowych
ściekami sanitarnymi

40

x

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie zużycia
wody

10

x

2003

2004

Urząd Gminy
Marklowice

Rozpoznanie potrzeb w zakresie
budowy kanalizacji deszczowej

2003

2004

Urząd Gminy
Marklowice

Rozpoznanie potrzeb w zakresie
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego

2004

2005

Urząd Gminy
Marklowice

2004

2004

Wyeliminowanie
skażenie wód
podziemnych i
powierzchniowych
ściekami sanitarnymi
Wyeliminowanie
skażenia wód
podziemnych i
powierzchniowych
Ochrona przed
powodzią

17000

10

10
Suma

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Urząd Gminy

17 090

Gospodarka odpadami
7.

Opracowanie Planu Gospodarki
Odpadami w Gminie

2004

2004

Urząd Gminy
Marklowice

Uregulowanie
gospodarki odpadami
w Gminie

12
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L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

1

2

3

4

5

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

25

x

x

[PLN] tys.
6
Upowszechnienie
postawy mieszkańców
sprzyjającej odzyskowi
surowców wtórnych

7

8.

Prowadzenie edukacji ekologicznej
mieszkańców z zakresu gospodarki
odpadami

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

9.

Rozwój systemu selektywnej zbiórki
odpadów na terenie Gminy

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie ilości
odpadów kierowanych
na składowisko

120

x

x

10.

Wprowadzenie na terenie Gminy
systemu odbioru odpadów
biodegradowalnych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

160

x

x

11.

Wprowadzenie na terenie Gminy
systemu odbioru odpadów
budowlano – remontowych
wydzielonych ze strumienia odpadów
komunalnych oraz gospdoarczych

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

85

x

x

55

x

x

2004

12.

Zorganizowanie na terenie Gminy
punktu odbioru odpadów
niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych

2004

2005

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
niebezpiecznych dla
środowiska,
uregulowanie systemu
gospodarki odpadami
niebezpiecznymi

13.

Inwentaryzacja obiektów na terenie
Gminy posiadających materiały
zawierające azbest

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa jakości
środowiska w Gminie

15

x

x

14.

Wdrożenie na terenie Gminy
programu usuwania azbestu

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

7

x

x

15.

Stworzenie systemu ewidencji
odpadów niebezpiecznych
powstających na terenie Gminy

2004

2005

Urząd Gminy
Marklowice

5

x

x
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem

L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

4

5

6

7

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

[PLN] tys.

16.

Objęcie wszystkich podmiotów
wytwarzających odpady medyczne
systemem zbiórki tych odpadów

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Zmniejszenie
uciążliwości odpadów
tego typu dla
środowiska

100

x

x

17.

Wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów opakowaniowych

2004

2008

Urząd Gminy
Marklowice

Osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu
określonych w prawie
polskim

180

x

x

Realizacja wspólnej polityki z innymi
samorządami gminnymi i
powiatowym

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

45

x

x

18.

SUMA

809

Ochrona powierzchni ziemi
Gmina
Marklowice,
Władający
powierzchnią
ziemi

Zmniejszenie
powierzchni terenów
zerodowanych

60

15

19.

Zapobieganie degradacji i dewastacji
gruntów rolnych poprzez właściwe
ich wykorzystanie w kierunku rolnym
przy uwzględnieniu klas bonitacji

20.

Wyznaczenie wokół terenów
istniejących wyrobisk stref
ochronnych

2004

2015

Gmina
Marklowice

Zapobieganie
powstaniu
terenów
zdegradowanych
poeksploatacyjnych

21.

Wyznaczenie na cele upraw
łąkowych i pastwisk terenów o niskiej
klasie bonitacji gleb.

2004

2015

Gmina
Marklowice

Zagospodarowanie
terenów niskich klas
bonitacyjnych

2015

Gmina
Marklowice

Zwiększenie ilości i
skali produkcji zdrowej
żywności

22.

Promowanie agroturystyki

2004

2004

2010

350

12
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x

x

ODR

x

x

Szkoły
wiejskie,
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

x

x

Śląski
Związek
Gmin i Powiatów,
ODR

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

x
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L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

4

5

6

Planowane
koszty
ogółem
7

Zorganizowanie cyklu spotkań dla
producentów żywności i
przedsiębiorczych rolników,

24.

Okresowa kontrola odczynu pH
zawartości metali ciężkich w glebach
użytkowanych rolniczo

2004

2015

Gmina
Marklowice

Kontrola jakości gleby

36

25.

Ochrona terenów o najwyższych
klasach bonitacji przed zmianą
użytkowania

2004

2015

Gmina
Marklowice

Zachowanie terenów
nieskażonych

10

26.

Wdrażanie działań zmierzających do
ochrony gleb przed erozją poprzez
ich właściwe użytkowanie

2004

2015

Gmina
Marklowice

Zachowanie terenów
w formie naturalnej i
zmniejszenie stopnia
ich drgeadacji

60

27.

Zachowanie i powiększenie
zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolowych

2004

2015

Gmina
Marklowice

Ograniczenie
procesów erozyjnych

42

2006

Gmina
Marklowice

NFOS

WFOS

środki
własne

8

9

10

11

partnerzy

[PLN] tys.

23.

2004

UE

Zwiększenie wiedzy i
doświadczeń rolników

SUMA

55

12

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

x

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego,
Organizacje
ekologiczne

7,5

7,5

x

640

Ochrona powietrza

28.

Opracowanie obszarowego
programu ograniczenia niskiej emisji

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice

29.

Wdrażanie programu ograniczenia
niskiej emisji dla budynków
mieszkalnych

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

-

Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej

15

x

8 950

6 700

x
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właściciele posesji
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

1

2

3

4

5

30.

Termomodernizacja budynków
gminnych

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

31.

Promowanie kotłowni
wykorzystujących paliwa ekologiczne

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

32.

Prowadzenie kontroli podmiotów
dotyczącej przestrzegania zasad
i wymagań ochrony środowiska

33.

Prowadzenie edukacji ekologicznej
w zakresie ochrony powietrza

34.

Modernizacja i rozbudowa lokalnego
układu komunikacyjnego

Planowane efekty
ekologiczne

Opracowanie programów
edukacyjnych uświadamiających
problemy ochrony przed hałasem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

7

8

9

10

11

12

1 100

x

x

Wojewódzka
Stacja SanitarnoEpidemiologiczna,
Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

X

Współpraca ze
szkołami,
organizacjami
społecznymi

[PLN] tys.
6
Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej,
obniżenie
zapotrzebowania na
energię cieplną
Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie emisji
pyłowej i gazowej

(1)

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Wzrost świadomości
mieszkańców na
temat konieczności
ochrony powietrza

20

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa płynności
ruchu, ograniczenie
emisji spalin

brak danych

2004

2015

Ochrona przed hałasem
Podniesienie
świadomości
społeczności
Urząd Gminy
lokalnych
Marklowice
o zagrożeniach
związanych z
zanieczyszczeniem,
jakim jest hałas

770

brak danych

2015

2004

SUMA

36.

Planowane
koszty
ogółem

x

x

10 085

20
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

Nazwa zadania

1

2

3

4

5

6

7

2004

20015

Urząd Gminy
Marklowice

Kontrola stanu
środowiska, eliminacja
lokalnych konfliktów

30

SUMA

50

37.

Opracowanie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
ze szczegółowym opisem
dopuszczalnych wartości poziomu
dźwięku w środowisku dla
poszczególnych jednostek
strukturalnych

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

Planowane
koszty
ogółem

Termin
rozpoczęcia
planowany

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

[PLN] tys.

X

Promieniowanie niejonizujące

38.

Określenie aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizującego w
miejscach jego potencjalnego
oddziaływania.

2003

2005

Urząd Gminy
Marklowice

Lokalizacja instalacji
powodujących
wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

Wojewoda Śląski,
brak danych

X

Powiat
wodzisławski

SUMA
Ochrona przyrody

39.

40.

Objęcie ochroną prawną drzew —
propozycji pomników przyrody (ok.
10 obiektów)

Objecie ochroną prawną propozycji
małoobszarowych form ochrony
przyrody (użytki ekologiczne)

2004

2004

2006

2006

Urząd Gminy
Marklowice

Tworzenie
Ekologicznego
Systemu Obszarów
Chronionych (ESOCH)
Gminy

Urząd Gminy
Marklowice

Wzrost świadomości
ekologicznej
w społeczeństwie

5

X

10
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X

X

— Starosta
Rybnicki
— Wojewoda
Śląski
— Szkolne Koła
LOP
— Regionalna
Dyrekcja Lasów
Państwowych
— Szkolne koła
LOP
— Organizacje
ekologiczne
— Fundusze
pomocowe
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

41.

42.

Utworzenie ścieżek przyrodniczo –
kulturowych w obrębie terenów
przyrodniczo – cennych oraz
krajobrazu kulturowego (foldery,
broszury, tablice informacyjne)

Realizacja turystycznych ścieżek
rowerowych na terenie Gminy i
ścieżek spacerowych (broszury,
mapy, tablice informacyjne): wg
opracowanych koncepcji

43.

Promocja działań proekologicznych,
z przeznaczeniem dla społeczności
lokalnej (szkolenia z zakresu
agroturystyki, programów
rolnośrodowiskowych, imprezy
plenerowe, warsztaty)

44.

Realizacja zieleni urządzonej w
ramach planowanego rekreacyjnowypoczynkowego zagospodarowania
fragmentów doliny potoku Marklówka
oraz wybranych zalewisk
bezodpływowych

2004

2004

2004

2004

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

4

5

6

2006

2015

2015

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Urząd Gminy
Marklowice

Urząd Gminy
Marklowice

Urząd Gminy
Marklowice

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

8

9

10

11

12

X

— Organizacje
ekologiczne
— Fundusze
pomocowe
— Nadleśnictwo
Rybnik
— Rady sołeckie

X

— Fundusze
pomocowe
— Starostwa
Powiatowe w
Rybniku i
Wodzisławiu
Śląski
— Śląski Związek
Gmin i Powiatów
— Organizacje
ekologiczne
— Nadleśnictwo
Rybnik

X

— Fundusze
pomocowe
— Urząd
Marszałkowski
— Organizacje
ekologiczne
— Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

X

— Inwestorzy
sektora
publicznego i
prywatnego
— Fundusze
pomocowe

partnerzy

[PLN] tys.
7

Poszerzenie wiedzy o
środowisku
przyrodniczym gminy.
Rozszerzenie oferty
rekreacyjno turystycznej gminy

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno –
turystycznej gminy.

Wzrost świadomości
ekologicznej w
społeczeństwie

Rozszerzenie oferty
rekreacyjno –
turystycznej Gminy

25

30

150

250
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X

X

X

X
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

Nazwa zadania

Termin
rozpoczęcia
planowany

1

2

3

45.

Program rewaloryzacji pozostałości
parku podworskiego

46.

Realizacja „parku gminnego”
(uzupełnienie centrum mieszkalnousługowo-handlowego Gminy; tereny
zieleni krzewiastej i drzewiastej o
funkcji estetycznej i rekreacyjnej)

47.

Realizacja platform widokowych w
miejscach atrakcyjnych ekspozycji
krajobrazu: 2-3 obiekty

2004

2004

2004

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

4

5

6

Planowane
koszty
ogółem

NFOS

WFOS

środki
własne

8

9

10

11

X

X

X

partnerzy

[PLN] tys.
7

Urząd Gminy
Marklowice

Ochrona dziedzictwa
kulturowego.
Poprawa
„przyrodniczego
wizerunku” Gminy.

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Poprawa
„estetycznego
wizerunku” Gminy

100

2015

Urząd Gminy
Marklowice

Ochrona dziedzictwa
kulturowego.
Rozszerzenie oferty
rekreacyjno
turystycznej Gminy.

25

2015

UE

30

SUMA

625

SUMA

29299

X
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X

X

X

X

12
— Śląski Oddział
Służby Ochrony
Zabytków
— Śląski Urząd
wojewódzki
— Fundusze
pomocowe
— Fundusze
pomocowe
— Inwestorzy
sektora
prywatnego i
publicznego
— Śląski
Wojewódzki
Oddział Służby
Ochrony Zabytków
— Wojewoda
Śląski
— Fundusze
pomocowe
— Inwestorzy
sektora
prywatnego
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

1

Nazwa zadania

2

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

3

4

5

6

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

X

X

X

Urząd Gminy

[PLN] tys.
7

ZADANIA KOORDYNOWANE GMINY*
Gospodarka wodno-ściekowa
Wyeliminowanie
skażenie wód
podziemnych
i powierzchniowych
ściekami sanitarnymi

1.

Budowa oczyszczalni
przydomowych na terenach
zabudowy rozproszonej

2004

2015

właściciele
posesji

2.

Połączenie Pompowni Wody Pitnej
nr 2 przy ul.l Wantuły z Szybem
Marklowice KWK Marcel wzdłuż ul.
Wiosny Ludów

2004

2005

„WodociągiESOX” sp. z
o.o.

Zapewnienie
niezawodności dostawy
wody

3.

Wymiana odcinków sieci
wodociągowej o największej
awaryjności o łącznej długości ok.
15 km

2005

„WodociągiESOX” sp. z
o.o. z Radlina,
PWiK sp. z o.o.
z Wodzisławia
Śląskiego

Zapewnienie
niezawodności dostawy
wody do picia o
odpowiedniej jakości

2004

SUMA

600

4500

5100

Gospodarka odpadami

4.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w
zlewni oczyszczalni ścieków
„Karkoszka II”

2004

2006

Urząd Gminy
Marklowice,
Urząd Gminy
Gorzyce,
Urząd Miasta
Radlin,
Starostwo
Powiatowe
Wodzisław
Śląski

***

SUMA
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

1

Nazwa zadania

2

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

3

4

5

6

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

x

x

Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego

x

x

Prywatni
inwestorzy, Bank
Ochrony
Środowiska ,

x

x

Prywatni
inwestorzy

x

x

Prywatni
inwestorzy

x

x

Starostwo
Powiatowe

[PLN] tys.
7

Ochrona powierzchni ziemi
5.

Aktualizacja map glebowych

2004

2006

Urząd
Wojewódzki

Dostosowanie upraw do
specyfiki gleb

100

6.

Poprawa stanu powierzchni ziemi
rekultywację terenów
zdegradowanych i nieużytków

2004

2015

Władający
powierzchnią
ziemi”

Zmniejszenie
powierzchni terenów
zmienionych przez
człowieka

1500

7.

Rozwój infrastruktury technicznej
terenów wiejskich.

2004

2015

Właściciele
gospodarstw
rolnych

Poprawa jakości i
efektywności Polskiego
rolnictwa

500

8.

Popularyzacja w gospodarstwach
rolniczych oferty dla turystów,
urządzanie bazy noclegowej dla
letników,

2004

2015

Właściciele
gospodarstw
rolnych

Zwiększenie dochodów
rolników

350

9.

Upowszechnianie zasad Dobrej
Praktyki Rolniczej,

2004

2015

Właściciele
gospodarstw
rolnych

Produkty wysokiej jakości

20

SUMA

x

x

x

x

2470

Ochrona powietrza

10.

Modernizacja dróg wojewódzkiej i
powiatowych

11.

Inwentaryzacja potencjału
pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych

2004

2004

2015

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
Zarząd Dróg
Powiatowych,

2006

Starostwo
Powiatowe
Wodzisłąw
Śląski, Urząd
Gminy
Marklowice

Poprawa płynności
ruchu, ograniczenie
emisji spalin

-

brak danych

x

x

15
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

1

Nazwa zadania

2

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

3

4

5

6

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

X

X

X

X

[PLN] tys.
7
SUMA

15

Ochrona przed hałasem

12.

Opracowanie koncepcji zmian
ruchu samochodowego (np.
poprzez poprawę jego płynności),
co wpłynie na poprawę klimatu
akustycznego terenów przyległych

13.

Minimalizacja emisji hałasu
komunikacyjnego poprzez budowę
ekranów akustycznych wzdłuż tras
komunikacyjnych gdzie mogą
wystąpić przekroczenia standardów
akustycznych

2004

2015

14.

Rekultywacja tlących się hałd
pogórniczych

2004

2006

2004

2015

Urząd Gminy
Marklowice
Zarządzający
drogami

Poprawa klimatu
akustycznego na terenie
gminy

20

Urząd Gminy
Marklowice
Zarządzający
drogami

Poprawa klimatu
akustycznego na terenie
gminy

100

Urząd Gminy
Marklowice

Ograniczenie emisji
niezorganizowanej

(1)

SUMA

120

Wyznaczenie terenów o
przekroczonej wartości
dopuszczalnego poziomu
promieniowania
niejonizującego

100

KWK Marcel,
KWK Jankowice

Promieniowanie niejonizujące

14.

Stworzenie systemu monitoringu
środowiska w celu określenia
aktualnego poziomu
elektromagnetycznego
promieniowania niejonizujacego

2003

2015

Wojewoda
Śląski

X
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X
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Marklowice
L.P.

Nazwa zadania

1

2

15.

Gromadzenie danych dotyczących
instalacji (będących w kompetencji
Starosty) powodujących
wytwarzanie pól
elektromagnetycznych

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

3

4

5

6

2004

2015

Powiat
wodzisławski

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

X

X

Przedstawiciele
sieci

[PLN] tys.
7

Ewidencja podmiotów
gospodarczych wraz z
kontrolą wywiązywania
się z warunków
pozwolenia

SUMA

20

120

Ochrona przyrody

16.

17.

Zalesianie gruntów porolnych
— wariant optymalny ok. 35 ha (ok.
2-3 ha/rok)

Ochrona czynna zbiorowisk
łąkowych i zadrzewień łęgowych –
dolina pot. Marklówka (ok. 25 ha)

2004

2004

2015

2015

RDLP w
Katowicach,
ARiMR

Regionalny
Zarząd
Gospodarki
Wodnej w
Gliwicach

Wzrost różnorodności
biologicznej w terenach
ekstensywnej gospodarki
rolnej.

Wzrost różnorodności
biologicznej na terenie
gminy. Utrzymanie
lokalnych „korytarzy
ekologicznych”

140

50

X

X

X
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— Fundusze
Pomocowe
— Urząd Gminy
w Marklowicach,
— Starostwo
Powiatowe w
Wodzisławiu
Śląskim

X

X

X

— Fundusze
pomocowe,
— Inwestorzy
sektora
publicznego z
zakresu
gospodarki
wodnej (+
zarządcy
gruntów),
— Organizacje
ekologiczne
— Urząd Gminy
w Marklowicach
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1

Nazwa zadania

2

18.

Bieżąca pielęgnacja zadrzewień
przydrożnych i przebudowa
gatunkowa drzewostanu (topole) w
obrębie pasa drogowego dróg
ponadlokalnych

19.

Realizacja form zieleni izolacyjno –
osłonowej wzdłuż ciągów
komunikacyjnych o randze
ponadlokalnej (w tym planowanym
odcinku A1)

20.

Rekultywacja w kierunku
przyrodniczym (zalesiane i
zadrzewianie) degradowanych
terenów poeksploatacyjnych
(zalewiska, składowiska) — ok. 200
ha

Termin
rozpoczęcia
planowany

Termin
zakończenia
planowany

Jednostka
odpowiedzialn
a

Planowane efekty
ekologiczne

3

4

5

6

2004

2015

2004

2004

2015

2015

Planowane
koszty
ogółem

UE

NFOS

WFOS

środki
własne

partnerzy

8

9

10

11

12

[PLN] tys.
7

Zarząd Dróg
Powiatowych,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Poprawa „estetycznego
wizerunku” Gminy

150

X

X

Zarząd Dróg
Wojewódzkich,
GDDKiA

Utrzymanie ciągłości
ekosystemów w
obszarach
zurbanizowanych.

70

X

X

Kopalnie węgla
kamiennego,
Kompania
Węglowa,
Rybnicki
Holding
Węglowy

Wzrost różnorodności
biologicznej w terenach
zdergadowanych

1000

SUMA

1410

SUMA

9235

X

X
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X

— Fundusze
pomocowe,
— Urząd Gminy
w Marklowicach
— Starostwo
Powiatowe w
Wodzisławiu
Śląskim

— Fundusze
pomocowe
— ZDP

— Fundusze
pomocowe
— Urząd Gminy
w Marklowicach
— Placówki i
instytucje
naukowobadawcze
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10Objaśnienia skrótów
BZT5 – biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
ChZT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu
CO – tlenek węgla,
CO2 – dwutlenek węgla,
co – centralne ogrzewanie,
cwu – ciepła woda użytkowa,
GPW – Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów
GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych
GJ – gigadżul,
KWK- kopalnia węgla kamiennego
kW – kilowat,
MK – mieszkańcy,
MPWiK Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
MW – megawat,
MWt – megawat cieplny,
MWe – megawat elektryczny,
MJ – megadżul,
m3 – metr sześcienny,
NFOŚ – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
NO2 – dwutlenek azotu,
NOx – tlenki azotu,
ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego
OŚ – oczyszczalnia ścieków
PCW, PVC – polichlorek winylu
PE – polietylen
PM –10 – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm,
PM – 2.5 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 µm,
RLM – równoważna liczba mieszkańców
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
SO2 – dwutlenek siarki,
SOx – tlenki siarki,
SUW – stacja uzdatniania wody,
ŚWSSE – Śląska Wojewódzka Stacja sanitarno – Epidemiologiczna,
UE – Unia Europejska
WFOS – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
non – poza klasowe
zb. – zbiornik, zbiorniki
l/M/d – litrów/mieszkańca/dobę
ZDP – Zarząd Dróg Powiatowych
UG – urząd Gminy
WFOS – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
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VOC - lotne zanieczyszczenia organiczne,
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