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Rozdział I. WSTĘP 

I.1. Przedmiot i cel opracowania 
Przedmiotem opracowania jest program ochrony środowiska dla gminy Gierałtowice; 
powiat gliwicki; województwo śląskie.  
Niniejszy program został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy, wynikających  
z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), dotyczących sporządzania gminnych 
programów ochrony środowiska.  
Gminny program ochrony środowiska służy realizacji polityki ekologicznej państwa na 
szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy Gierałtowice 
służyć będą realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony 
środowiska, zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego 
rozwoju Polski oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. 
Efektem realizacji programu będzie poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie 
efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. 

I.2. Zakres i metodyka wykonania opracowania 
Przedmiotowe opracowanie „Program ochrony środowiska gminy Gierałtowice do roku 
2015 z perspektywą do roku 2019” składa się z pięciu rozdziałów: 
- Rozdział I: Wstęp, 
- Rozdział II: Ogólna charakterystyka gminy Gierałtowice, 
- Rozdział III: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska w gminie 

Gierałtowice, 
- Rozdział IV: Cele priorytety i zadania ochrony środowiska w gminie Gierałtowice, 
- Rozdział V: Program wykonawczy. 
Zakres opracowania spełnia wymagania określone w art. 14 i 17 ustawy Prawo ochrony 
środowiska. Program obejmuje działania gminy na najbliższe cztery lata, tj. 2012 – 2015 
oraz obejmuje w perspektywie kolejne cztery lata, tj. 2016 – 2019. 
Treść programu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa (patrz punkt I.3.1), 
programami rządowymi z zakresu ochrony środowiska (punkt I.3.2.) oraz zapisami 
odpowiednich dokumentów programowych rangi regionalnej i lokalnej (punkt I.3.3). 

Rozdział II i III programu zawiera ogólną charakterystykę gminy oraz charakterystykę 
i ocenę aktualnego stanu środowiska, sporządzone na podstawie wnikliwej 
inwentaryzacji i analizy zagadnień związanych z ochroną środowiska w gminie 
Gierałtowice. Analizę przeprowadzono w oparciu o: 

• materiały i informacje będące w posiadaniu Urzędu Gminy,  

• studium zebranych materiałów wejściowych (punkt I.4), 

• dostępne wyniki monitoringu środowiska. 
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Rozdział IV opracowania zawiera cele priorytety i zadania ochrony środowiska 
w zakresie: ochrony gleb i powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, ochrony przed skutkami 
poważnych awarii oraz edukacji ekologicznej. Założone cele podzielono na cele 
krótkoterminowe, do realizacji w latach 2012 – 2015 oraz średnioterminowe, do 
realizacji w perspektywie kolejnych czterech lat, czyli do roku 2019. 
Podstawą formułowania celów i priorytetów były wyniki przeprowadzonej analizy 
stanu obecnego środowiska i identyfikacja potrzeb gminy w tym zakresie. Przy 
formułowaniu priorytetów i celów ekologicznych kierowano się wytycznymi zawartymi 
w obowiązujących przepisach prawa polskiego, obowiązujących dokumentach 
rządowych oraz innych dokumentach strategicznych, które omówiono w punkcie I.3. 
Rozdział V opracowania zawiera program wykonawczy tj. określa: instytucje 
odpowiedzialne za realizację programu, narzędzia realizacji programu, źródła jego 
finansowania, harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu oraz procedury 
kontroli realizacji programu. 

Podczas sporządzania aktualizacji programu ochrony środowiska kierowano się 
ponadto zaleceniami zawartymi w następujących opracowaniach: 

• „Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym  
i lokalnym”, Ministerstwo Środowiska, grudzień 2003, 

• „Poradnik: powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”, Ministerstwo 
Środowiska, wrzesień 2002, 

• Z. Kiedel, E. Mc Mahon, J. Jendrośka: „Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń. 
Tom III Plany i programy ochrony środowiska”; publikacja konsultowana przez 
Ministerstwo Środowiska; Warszawa 2003. 

I.3. Podstawy formalno – prawne 

I.3.1. Krajowe przepisy prawne 

Prawo ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w art. 17 nakłada na organ wykonawczy gminy, 
w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, obowiązek sporządzania gminnych 
programów ochrony środowiska. W myśl ustawy projekty gminnych programów 
ochrony środowiska opiniowane są przez organ wykonawczy wyższego szczebla - 
powiatu, a następnie uchwalane przez Radę Gminy. 
Z wykonania programów organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty, 
które przedstawiane będą Radzie Gminy Gierałtowice. 
Ustawa określa zasady ochrony środowiska w Polsce oraz warunki korzystania z jego 
zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. 
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Ustawa o odpadach 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 
poz. 1243 z późn. zm.) zawiera zasady postępowania z odpadami w sposób 
zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu 
odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko, a także odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Przy sporządzaniu programów ochrony środowiska należy uwzględnić ponadto 
wymagania szeregu aktów prawnych z zakresu ochrony środowiska. Zawierają one m.in. 
standardy jakości środowiska, jakich należy dotrzymywać, wielkości dopuszczalne 
emisji, jakich nie można przekraczać, obowiązki podmiotów korzystających ze 
środowiska i organów administracji oraz szereg innych uregulowań z zakresu ochrony 
środowiska we wszystkich jej aspektach: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem i promieniowaniem, ochrony 
przyrody itp. 

Wśród najważniejszych aktów prawnych należy wymienić m.in. ustawy: 

• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 
r.  Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 78 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145 
z późn. zm.),  

• ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. 
zm.), 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391), 

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.  
Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), 

• ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). 

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

• ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 
z późn. zm.). 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

8 

I.3.2. Programy rządowe 

Polityka Ekologiczna Państwa 

Obecnie w kwestii polityki ekologicznej państwa obowiązują w Polsce dwa dokumenty:  
„II Polityka ekologiczna państwa”, przyjęta przez Sejm RP w 2001 roku, określająca cele 
ekologiczne do 2010 i 2025 roku oraz uszczegóławiająca i aktualizująca ją „Polityka 
ekologiczna państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016”, która jest 
polityką krótkookresową. Uwzględnia ona priorytetowe kierunki działań określone w VI 
Programie działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, obowiązującym również 
do 2012 roku oraz jest zgodna z założeniami przygotowywanego VII Programu. 
Opracowany w gminie Program ochrony środowiska powinien odzwierciedlać ogólne 
zasady leżące u podstaw polityki ekologicznej naszego państwa oraz polityki ochrony 
środowiska Unii Europejskiej tj.: 
1) zasadę zrównoważonego rozwoju, która opiera się na założeniu, że polityka 

i działania w poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego powinny być 
prowadzone w taki sposób, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie 
zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich 
zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia. Istotą zrównoważonego rozwoju jest 
równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych, 

2) zasadę równego dostępu do środowiska przyrodniczego, którą należy postrzegać  
w następujących kategoriach: 

• sprawiedliwości międzypokoleniowej - zaspokajanie potrzeb materialnych  
i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem 
i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń, 

• sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej - zaspokajanie potrzeb 
materialnych i cywilizacyjnych grup społecznych i jednostek ludzkich w ramach 
sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów środowiska, 

• równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą - zapewnienie zdrowego  
i bezpiecznego funkcjonowania w sensie fizycznym, psychicznym, społecznym  
i ekonomicznym jednostek ludzkich przy zachowaniu trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych wraz z ochroną różnorodności biologicznej, 

3) zasadę przezorności, która przewiduje, że rozwiązywanie pojawiających się 
problemów ekologicznych powinno następować już wtedy, gdy pojawia się 
uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga rozwiązania, a nie dopiero 
wtedy, gdy istnieje pełne naukowe tego potwierdzenie, 

4) zasadę uspołecznienia polityki ekologicznej, która powinna być realizowana w gminie 
poprzez stworzenie warunków do udziału obywateli w procesie kształtowania 
modelu zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji 
ekologicznej, rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz 
kształtowaniu nowej etyki zachowań wobec środowiska naturalnego, 

5) zasadę „zanieczyszczający płaci”, która nakłada pełną odpowiedzialność, w tym 
materialną, za skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska 
na ich sprawcę, 
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6) zasadę prewencji, która zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego musi być podejmowane na etapie planowania przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, 

7) zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej przy wyborze 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska - 
oznacza ona potrzebę minimalizacji nakładów inwestycyjnych na jednostkę 
uzyskanego efektu ekologicznego. 

„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” 
określa najistotniejsze działania do realizacji w skali całego kraju, w okresie objętym 
Polityką, w tym: 
1) Działania systemowe, tj.: 

• Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty 
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie 
z obowiązującym w tym zakresie prawem, poddawane procedurze oceny 
oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane 
w ostatecznych wersjach tych dokumentów. 
Celem w perspektywie krótkookresowej jest rozwój metodologii wykonywania 
ocen oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych oraz 
szkolenia dla projektodawców tych dokumentów oraz dla osób oceniających. 

• Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
Głównym celem jest uruchomienie takich mechanizmów prawnych, 
ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do rozwoju proekologicznej 
produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie 
z zasadą rozwoju zrównoważonego. 
Kierunki działań krótkookresowych to m.in. zastosowanie systemu „zielonych 
zamówień” w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego 
organizowanych przez wszystkie instytucje korzystające ze środków 
publicznych, eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska, promocja 
transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska, 
przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej kształtującej 
zrównoważone wzorce konsumpcji, wprowadzenie etykiet informujących 
o produktach ekologicznych i ich promocja wśród społeczeństwa, wsparcie 
zastosowania pojazdów o niskiej emisji i wysokiej efektywności energetycznej 
z napędami alternatywnymi oraz wypracowanie rozwiązań hamujących napływ 
do krajowego parku zagranicznych pojazdów o niekorzystnych parametrach 
ekologicznych i energetycznych. 

• Zarządzanie środowiskowe 
Celem podstawowym jest jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, 
rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie 
korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie. 
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W perspektywie krótkookresowej konieczne jest stworzenie mechanizmów 
stymulujących przystępowanie przedsiębiorstw i instytucji do systemów 
zarządzania środowiskowego. Do mechanizmów tych należą: wprowadzanie 
„zielonych zamówień” promujących w postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego firmy posiadające certyfikaty zarządzania środowiskowego przez 
uzyskanie przez nie dodatkowych punktów, upowszechnienie wśród 

społeczeństwa logo EMAS i normy ISO 14001, a także logo C∈ jako znaków 

jakości środowiskowej firmy będącej wytwórcą danego wyrobu lub świadczącej 
określoną usługę, podniesienie prestiżu instytucji publicznej posiadającej 
certyfikat zarządzania przez akcję informacyjną wśród społeczeństwa dotyczącą 
znaczenia takiego certyfikatu, ograniczenie częstotliwości kontroli, w zakresie 
ochrony środowiska podmiotów posiadających certyfikaty zarządzania 
środowiskowego i uproszczenie trybu ich kontroli, ograniczenie kosztów 
związanych z wdrożeniem systemów zarządzania środowiskowego przez 
przedsiębiorstwa i instytucje. 

• Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 
Głównym celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 
zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do 
proekologicznych zachowań konsumenckich, prośrodowiskowych nawyków 
i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, organizowania akcji 
lokalnych służących ochronie środowiska, uczestniczenia w procedurach 
prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. 
Warunkiem osiągnięcia zamierzonego celu jest: doskonalenie metod 
udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje 
publiczne, rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do 
informacji o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju (akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół), finansowe 
wspieranie przez fundusze ekologiczne projektów realizowanych przez 
organizacje pozarządowe, zapewnienie udziału pozarządowych organizacji 
ekologicznych we wszystkich gremiach podejmujących decyzje dotyczące 
ochrony środowiska, szkolenia dla pracowników instytucji publicznych oraz 
przedsiębiorców w zakresie przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji 
o środowisku. 

• Rozwój badań i postęp techniczny 
Głównym celem jest zwiększenie roli polskich placówek badawczych we 
wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz w produkcji wyrobów przyjaznych 
dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu systemu 
monitoringu środowiska. 
Osiągnięcie tego celu wymaga w perspektywie krótkookresowej m. in.:  
uruchomienia systemu zagranicznych stypendiów naukowych dla najlepszych 
absolwentów uczelni związanych z ochroną środowiska, umożliwienie 
finansowania przez fundusze ekologiczne wdrażania ekoinnowacji 
opracowanych w polskich placówkach naukowobadawczych, doposażenie 
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w nowoczesną aparaturę naukową instytutów, uczelni i systemów monitoringu, 
wspieranie platform technologicznych jako miejsca powstawania rozwiązań 
innowacyjnych przez ośrodki naukowe i jednostki gospodarcze, uruchomienie 
krajowego systemu monitorowania technologii środowiskowych. 

• Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
Celem strategicznym jest stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu 
zapobieganie szkodom w środowisku i sygnalizującego możliwość wystąpienia 
szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy muszą 
w pełni ponieść jej sprawcy. 
Dla osiągnięcia tego celu w perspektywie krótkookresowej przewidziano m.in.: 
stworzenie bazy danych o szkodach w środowisku i działaniach naprawczych, 
prowadzenie szkoleń na temat odpowiedzialności sprawcy za szkody 
w środowisku dla pracowników administracji, sądownictwa oraz podmiotów 
gospodarczych, wzmocnienie kadrowe i aparaturowe Inspekcji Ochrony 
Środowiska pozwalające na pełną realizację zadań kontrolnych. 

• Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym  
Docelowo konieczne jest przywrócenie właściwej roli planowania 
przestrzennego na obszarze całego kraju, w szczególności dotyczy to 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które powinny być 
podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 
Osiągnięcie tego celu powinno być zrealizowane m.in. poprzez wdrożenie 
wytycznych metodycznych dotyczących uwzględnienia w planach 
zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych, prognoz 
oddziaływania na środowisko, zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej 
sieci Natura 2000 oraz sporządzenie dla nich planów ochrony, uwzględnianie 
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu środowiska, 

w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu. 

2) Działania w zakresie ochrony zasobów naturalnych, tj.: 

• Ochrona przyrody  
Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 
polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie 
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym 
(ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego kraju, który w sposób niekonfliktowy współistnieje 
z różnorodnością biologiczną. 
W tym celu realizowane będą zadania wynikające z Krajowej strategii ochrony 
i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej dotyczące 
przywracania właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków na 
obszarach chronionych wraz z zachowaniem zagrożonych wyginięciem 
gatunków oraz różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, 
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przywrócenie drożności lądowych i wodnych korytarzy ekologicznych 
umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji w skali 
kraju, wsparcia procesu opracowania planów ochrony dla obszarów chronionych, 
zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.  
Ponadto konieczne jest egzekwowanie wymogów ochrony przyrody  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz rygorystyczne 
przestrzeganie zasad ochrony środowiska. Niezbędne jest wypracowanie metod 
skutecznej ochrony cennych przyrodniczo zadrzewień przydrożnych oraz 
terenów zieleni miejskiej. Istotna jest również kontynuacja tworzenia krajowej 
sieci obszarów chronionych, uwzględniająca utworzenie nowych parków 
narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych oraz powstanie form 
i obiektów ochrony przyrody. W systemie ochrony przyrody należy także 
uwzględnić korytarze ekologiczne, jako miejsca dopełniające obszarową formę 
ochrony przyrody. 

• Ochrona i zrównoważony rozwój lasów  
W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku 
racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej 
struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 
Oznacza to rozwijanie idei trwale zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki 
leśnej. 
Wśród zadań do realizacji wymienia się wdrażanie przez Lasy Państwowe 
„Krajowego programu zwiększenia lesistości”, utrzymanie znacznej retencji 
wodnej i jej powiększenie przez przywracanie przesuszonych przez meliorację 
terenów wodno-błotnych, dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do 
siedliska oraz zwiększenie różnorodności genetycznej i gatunkowej biocenoz 
leśnych. 

• Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić 
gospodarkę od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz 
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Priorytetowym zadaniem 
jest dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele 
przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna 
ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
Szczegółowe zadania powinny obejmować m.in. przygotowanie oceny ryzyka 
powodziowego, która wskazywała będzie obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, dla których należało będzie opracować mapy 
zagrożenia i mapy ryzyka powodziowego, wyznaczenie obszarów zalewowych 
tam, gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone, realizację zadań wynikających 
z ustawy Prawo wodne przez państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną 
i państwową służbę hydrogeologiczną, rozwój tzw. małej retencji wody przy 
wsparciu finansowym z programów UE, modernizacja systemów melioracyjnych 
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przez zaopatrzenie ich w urządzenia piętrzące wodę, umożliwiające sterowanie 
odpływem, dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych, 
rozpoczęcie realizacji ochrony głównych zbiorników wód podziemnych, 
propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania 
edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup 
społecznych). 

• Ochrona powierzchni ziemi  
Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, 
a w szczególności dla ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest 
rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
rozwoju zrównoważonego, przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, 
łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki antropogenie oraz zwiększenie skali 
rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 
Podejmowane działania powinny być skoncentrowane na: promocji rolnictwa 
ekologicznego i rolnictwa integrowanego, waloryzacji terenów pod względem ich 
przydatności do produkcji zdrowej żywności oraz promocja takiej żywności, 
rozwoju monitoringu gleb, finansowym wspieraniu przez fundusze ekologiczne 
inicjatyw dotyczących rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych, 
zakończeniu opracowania systemu osłony przeciwosuwiskowej przez 
Państwowy Instytut Geologiczny. 

• Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Podstawowym celem jest racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów 
gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów podziemnych oraz otoczenia ich 
ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 
W kolejnych latach niezbędne jest więc m.in. ograniczenie presji wywieranej na 
środowisko podczas prowadzenia prac geologicznych i eksploatacji kopalin, 
eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin, wykonanie bilansu pojemności 
struktur geologicznych, w których możliwa jest sekwestracja dwutlenku węgla na 
terenie Polski, dokończenie dokumentowania zasobów dyspozycyjnych wód 
leczniczych i termalnych oraz głównych zbiorników wód podziemnych, 
tworzenie stanowisk dokumentacyjnych i geoparków w celu prawnej ochrony 
dziedzictwa geologicznego Polski oraz inwentaryzacja stanowisk geologicznych 
i utworzenie ich centralnego rejestru, określenie obszarów zagrożonych 
naturalnymi mikrowstrząsami sejsmicznymi, prowadzenie polityki koncesyjnej 
mającej na celu zwiększenie udokumentowania złóż surowców energetycznych 
z jednoczesnym promowaniem nowych technologii pozyskiwania energii ze złóż, 
zwłaszcza węgla, w celu minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko 
dotychczasowego sposobu eksploatacji, promowanie wykorzystania metanu 

z pokładów węgla. 
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3) Działania w zakresie poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 
tj.: 

• Środowisko a zdrowie  
Celem działań w obszarze zdrowia środowiskowego jest dalsza poprawa stanu 
zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju 
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych 
powodujących zanieczyszczenie środowiska. 
Dla realizacji głównego celu najistotniejsza jest ścisła współpraca Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej z Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie zbierania 
i udostępniania informacji na temat zagrożeń dla zdrowia społeczeństwa, 
opracowania zasad analizy ryzyka zdrowotnego dla procedur związanych 
z dopuszczaniem inwestycji do realizacji, poprawy funkcjonowania państwowego 
monitoringu środowiska i monitoringu sanitarnego przez poprawę technicznego 
wyposażenia służb kontrolnych w nowoczesny sprzęt oraz sieci alarmowe, 
poprawy jakości wody pitnej, wspólnego prowadzenia akcji edukacyjno-
szkoleniowych dla służb zakładów przemysłowych i pracowników administracji 
publicznej w zakresie zapobiegania awariom oraz skażeniom środowiska. 

• Jakość powietrza  
Najważniejszym zadaniem jest dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz dyrektyw unijnych LCP i CAFE. 
Zakłada się także całkowitą likwidację emisji substancji niszczących warstwę 
ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium Polski. 
Dążenie to realizowane powinno być poprzez: dalszą redukcję emisji SO2, NOx 
i pyłu drobnego z procesów wytwarzania energii; wprowadzenie mechanizmów 
stymulujących zarówno oszczędność energii, jak i promujących rozwój 
odnawialnych źródeł energii, modernizację systemu energetycznego (bloków 
energetycznych i całych elektrowni), opracowanie i wdrożenie przez właściwych 
marszałków województw programów naprawczych w 161 strefach miejskich, 
w których notuje się przekroczenia standardów dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5 
zawartych w Dyrektywie CAFE (za programy te, polegające głównie na eliminacji 
niskich źródeł emisji oraz zmniejszenia emisji pyłu ze środków transportu, 
odpowiedzialne są władze samorządowe). 

• Ochrona wód 
Naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów 
wodnych jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym 
również zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. Cel ten 
realizowany jest przez opracowanie dla każdego wydzielonego w Polsce obszaru 
dorzecza planu gospodarowania wodami oraz programu wodno-
środowiskowego kraju.  
Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku 
azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy 
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oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 
2 000 RLM. 
Realizowane powinny być ponadto działania w zakresie realizacji programów 
działań na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, 
wyposażenia zakładów sektora rolno-spożywczego w wysokosprawne 
oczyszczalnie ścieków, wyposażenia jak największej liczby gospodarstw rolnych 
w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe, ustanowienia obszarów 
ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref ochrony ujęć 
wód podziemnych, rozwoju sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych, wdrożenia do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie 
opłacalnych metod odzysku osadów ściekowych z dużych oczyszczalni ścieków. 

• Gospodarka odpadami  
Jako cele średniookresowe w zakresie gospodarki odpadami Polityka wyznacza 
m.in. utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju, znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów 
komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, zamknięcie wszystkich 
składowisk, które nie spełniają standardów UE i ich rekultywacja, eliminacja 
kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz zużytych baterii i akumulatorów, pełne zorganizowanie krajowego systemu 
zbierania wraków samochodów i demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów 
komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do 
odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. 
Aby osiągnąć cele średniookresowe konieczne jest m.in.: przeprowadzenie 
reformy obecnego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych 
w gminach, dającej władzom samorządowym znacznie większe uprawnienia 
w zarządzaniu i kontrolowaniu systemu, zwiększenie stawek opłat za 
składowanie odpadów zmieszanych, biodegradowalnych oraz odpadów, które 
można poddać procesom odzysku, finansowe wspieranie przez fundusze 
ekologiczne inwestycji dotyczących odzysku i recyklingu odpadów, 
wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność systemu recyklingu 
wyeksploatowanych pojazdów, finansowe wspieranie przez fundusze 
ekologiczne modernizacji technologii prowadzących do zmniejszania ilości 
odpadów na jednostkę produkcji (technologie małoodpadowe), intensyfikacja 
edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów 
(np. opakowań, toreb foliowych) i ich preselekcję w gospodarstwach domowych, 
wzmocnienie przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontroli podmiotów 
odbierających odpady od wytwórców oraz podmiotów posiadających instalacje 
do odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów, dokończenie akcji likwidacji 
mogilników, zawierających przeterminowane środki ochrony roślin i inne 
odpady niebezpieczne oraz akcji eliminacji PCB z transformatorów 
i kondensatorów. 
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• Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 
Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem oraz 
oddziaływaniem  pól elektromagnetycznych jest dokonanie wiarygodnej oceny 
narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i promieniowanie oraz 
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 
W zakresie ochrony przed hałasem, narzędziem do osiągnięcia zamierzonego 
celu powinny być  mapy akustyczne dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców 
oraz dla dróg krajowych i lotnisk, a także wynikające z nich programy ochrony 
przed hałasem. W programach tych powinny być zawarte konkretne 
przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne dla zmniejszenia poziomu hałasu tam, 
gdzie jest on ponadnormatywny. Szczególnie ważna jest likwidacja źródeł hałasu 
przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości ruchu, 
wymianę taboru tramwajowego na mniej hałaśliwy, a także budowę ekranów 
akustycznych. Istotne też jest wykorzystywanie planowania przestrzennego dla 
rozdzielenia potencjalnych źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych.  
W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych istotne 
jest zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól w ramach 
Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru, 
a także opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających 
bezpieczną lokalizacją źródeł pól elektromagnetycznych. Poza tym jest konieczne 
zobowiązanie operatorów telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony 
środowiska instalacji stanowiących źródła promieniowania. 

• Substancje chemiczne w środowisku  
Średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów 
jest stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi 
dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH. 
Należy kontynuować programy krajowe dotyczące usuwania PCB 
z transformatorów, kondensatorów i innych urządzeń zawierających te związki 
wraz z dekontaminacją tych urządzeń, usuwanie azbestu, likwidacja mogilników. 
Konieczne są szkolenia dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów 
i postępowania z ich odpadami, wspierane finansowo przez fundusze ekologiczne 
oraz propagowanie produktów z substancji ulegających biodegradacji (np. torby 
na zakupy i naczynia jednorazowego użytku). 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 

„Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030” jest najważniejszym dokumentem 
strategicznym w państwie, określającym kierunki działań w celu rozwoju 
gospodarczego i poprawy życia mieszkańców w perspektywie długoletniej. Zakłada ona 
podejście kompleksowe do celów i istniejących problemów gospodarczych, społecznych 
administracyjnych i środowiskowych. Opiera się na obronie wiarygodności gospodarki 
przez niski poziom deficytu budżetowego i ostrożność w zwiększaniu skali długu 
publicznego, utrzymanie działań prorozwojowych, dążenie do strefy euro, prowadzenie 
dalszych reform strukturalnych wraz z budowaniem polityki rozwoju. Dokument 
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w perspektywie 2030 roku ma wskazywać drogę do uniknięcia zagrożeń związanych 
z peryferyjnym charakterem udziału Polski w globalnym układzie sił. W tym celu 
przyjęto model rozwoju „POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI”, opierający 
się o zasadę solidarności pokoleniowej, terytorialnej oraz innowacyjnej (zasady 
wyrównywania szans i konkurencyjności w celu innowacyjności). W DSRK założono, że 
aby osiągnąć cel projektu cywilizacyjnego „Polska 2030”, należy podjąć 25 kluczowych 
decyzji, w tym m.in. unowocześnienie i poprawa jakości edukacji oraz uczenia się przez 
całe życie, dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki, poprawa 
cywilizacyjnych warunków życia na wsi, warunki dla bezpieczeństwa żywnościowego 
Polski, modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, poprawa warunków 
środowiskowych, uniknięcie ryzyk związanych ze zmianami klimatu. 
Strategia zakłada sukcesywne eliminowanie procesów i działań gospodarczych 
szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie sposobów gospodarowania 
"przyjaznych środowisku" oraz przyśpieszanie procesów przywracania środowiska do 
właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. 
Realizacja tych postulatów nie może jednak jednocześnie powodować niepożądanego 
zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego, ani poszerzać marginesu ubóstwa, czyli 
pogłębiania lub powstawania nowych napięć społecznych i zagrożeń ekonomicznych.  
Strategia zakłada pomoc państwa dla działalności proekologicznej, rekultywacji terenów  
i zasobów skażonych, dla czynnej ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. 

„Strategia Rozwoju Kraju 2020”  

Średniookresowa „Strategia Rozwoju Kraju 2020” (ŚSRK) stanowi, po „Długookresowej 
Strategii Rozwoju Kraju” (DSRK), jeden z najważniejszych dokumentów strategicznych 
w obecnym systemie zarządzania rozwojem państwa, zgodnie z zasadami określonymi 
w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zmianami). W związku z obecnością 
Polski w Unii Europejskiej, Strategia koresponduje także z celami rozwojowymi 
określanymi na poziomie wspólnotowym, przede wszystkim w strategii „Europa 2020”.  
Strategia Rozwoju Kraju 2020 – to główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie 
czasowym, wskazuje strategiczne zadania państwa, których podjęcie w perspektywie 
najbliższych lat jest niezbędne, by wzmocnić procesy rozwojowe (wraz z szacunkowymi 
wielkościami potrzebnych środków finansowych). 
Strategia wyznacza trzy obszary strategiczne - Sprawne i efektywne państwo, 
Konkurencyjna gospodarka, Spójność społeczna i terytorialna, w których koncentrować 
się będą główne działania oraz określa, jakie interwencje są niezbędne w perspektywie 
średniookresowej w celu przyspieszenia procesów rozwojowych. 
Strategia średniookresowa wskazuje działania polegające na usuwaniu barier 
rozwojowych, w tym słabości polskiej gospodarki ujawnionych przez kryzys 
gospodarczy, jednocześnie jednak koncentrując się na potencjałach społeczno-
gospodarczych i przestrzennych, które odpowiednio wzmocnione i wykorzystane będą 
stymulowały rozwój. 
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Celem głównym Strategii staje się więc wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, 
społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony 
rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. 
Strategia stanowi bazę dla 9 strategii zintegrowanych, w tym „Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko”, które powinny przyczyniać się do realizacji założonych 
w niej celów, a zaprojektowane w nich działania rozwijać i uszczegóławiać reformy 
w niej wskazane. Jest skierowana nie tylko do administracji publicznej. Integruje wokół 
celów strategicznych wszystkie podmioty publiczne, a także środowiska społeczne 
i gospodarcze, które uczestniczą w procesach rozwojowych i mogą je wspomagać 
zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym. 
 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko  

„Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEIŚ) jest jedną z głównych 
strategii zintegrowanych odpowiedzialnych za rozwój gospodarczy i ochronę 
środowiska w Polsce. BEiŚ uszczegóławia zapisy „Średniookresowej Strategii Rozwoju 
Kraju 2020” w dziedzinie energetyki i środowiska, stanowi także ogólną wytyczną dla 
Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej Państwa, które staną się elementami 
systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, 
BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi określanymi na poziomie wspólnotowym, 
przede wszystkim w „Strategii Europa 2020”. W strukturze BEIŚ uwzględniono 3 główne 
i kilkanaście przyporządkowanych im pomniejszych celów:  
1) Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska: racjonalne i efektywne 

gospodarowanie zasobami kopalin, gospodarowanie wodami dla ochrony przed 
powodzią, suszą i deficytem wody, zachowanie bogactwa różnorodności 
biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna, uporządkowanie zarządzania 
przestrzenią.  

2) Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia 
w energię: lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, poprawa efektywności 
energetycznej, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, 
modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, rozwój konkurencji na rynkach 
paliw i energii oraz umacnianie roli odbiorcy, wzrost udziału rozproszonych, 
odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki na obszarach podmiejskich 
i wiejskich.  

3) Poprawa stanu środowiska: zapewnienie dostępu do czystej wody dla 
społeczeństwa i gospodarki, racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie 
oddziaływania energetyki na środowisko, wspieranie nowych i promocja polskich 
technologii energetycznych i środowiskowych, promowanie zachowań 
ekologicznych oraz tworzenie warunków dla zielonych miejsc pracy. 

W odniesieniu do strategii BEiŚ sformułowano szereg istotnych zaleceń na etapie oceny 
jej wpływu na środowisko. Zalecono m.in. by sprawdzić zaawansowanie prac nad 
sporządzaniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego we wszystkich dorzeczach; 
powołać służby lotniczego/satelitarnego monitoringu zdarzeń katastrofalnych w Polsce; 
stworzyć spójny dla całej Polski internetowy portal informacyjny z ujednoliconymi 
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mapami zagrożenia i ryzyka przeciwpowodziowego, zwiększyć nakłady na badania 
naukowe służące wypracowaniu metod wyceny wartości środowiska; wskazywać 
w planach ochrony obszarów chronionych konkretne zalecenia odnośnie 
zagospodarowania terenu; planować nasadzenia z uwzględnieniem faktycznej lesistości 
regionu, wzmocnić rolę opracowań ekofizjograficznych w planowaniu przestrzennym. 
W kierunku interwencji „Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich” 
zalecono opracowywanie zasad ochrony różnorodności biologicznej w procesie 
projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń energetycznych oraz 
eliminacja barier i pułapek ekologicznych. W porównaniu do ŚSRK dokument BEIŚ 
zawiera zbliżone cele i kierunki interwencji. Są one uwzględnione głównie 
w priorytetowym kierunku interwencji publicznej „Efektywność energetyczna  poprawa 
stanu środowiska”. Działania w ramach strategii można podzielić na działania w sferze 
organizacyjno-prawnej, społecznej, pro-środowiskowej i gospodarczej (produkcji 
energii, pozyskiwania energii, przesyłu surowców i energii). Zgodnie z dokumentem, 
cele rozwoju gospodarczego wymagającego zmian w strukturze energetyki powinny być 
osiągane w zgodzie z ochroną lub też podnoszeniem walorów środowiska. Ma to się 
odbywać m.in. przez dywersyfikację źródeł energii, promowanie odnawialnych źródeł 
energii, rozwój energetyki jądrowej czy stosowanie najnowocześniejszych metod 
i technologii produkcji energii dla źródeł konwencjonalnych. Oba dokumenty, z różnym 
stopniem szczegółowości, wyznaczają spójne ramy do realizacji polityki energetycznej 
i pro-środowiskowej. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

Przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych określone zostały w szczególności w dyrektywie Rady 91/271/EWG 
z dnia 21 maja 1991 roku, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. W Traktacie 
Akcesyjnym przewidziano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w ww. dyrektywie będą 
w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r., do tego czasu: 

• wszystkie aglomeracje ≥ 2000 RLM muszą być wyposażone w systemy kanalizacji 
zbiorczej i oczyszczalnie ścieków o efekcie oczyszczania uzależnionym od 
wielkości oczyszczalni, 

• aglomeracje <2000 RLM wyposażone w dniu wejścia polski do unii w systemy 
kanalizacyjne powinny posiadać do tego terminu oczyszczalnie zapewniające 
odpowiednie oczyszczanie, 

• zakłady przemysłu rolno-spożywczego o wielkości > 4000 RLM są zobowiązane 
do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) określa działania, które 
będą podejmowane do końca okresu przejściowego, wynegocjowanego dla tej 
dyrektywy tj. do końca 2015 r., a także dla okresów pośrednich przypadających na 2005, 
2010 i 2013 r. Program stanowi spis przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji 
w zakresie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych (budowy, rozbudowy i/lub 
modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych i systemów kanalizacji zbiorczej) 
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w aglomeracjach w celu prawidłowego i uporządkowanego procesu implementacji 
dyrektywy 91/271/EWG. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO) 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. 
Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) krajowy plan gospodarki odpadami jest nadrzędnym 
dokumentem w zakresie gospodarki odpadami, z którym muszą być zgodne plany 
gospodarki odpadami opracowywane na niższych szczeblach administracji. 
Nadrzędnym celem KPGO jest osiągnięcie systemu gospodarki odpadami zgodnego 
z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z polityką ekologiczną państwa, w którym 
realizowane są zasady gospodarki odpadami wynikające z zobowiązań 
międzynarodowych oraz przepisów krajowych. 
Główne cele strategiczne wynikające z KPGO, zgodne z Polityką ekologiczną Państwa to: 

• uniezależnienie wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju, 

• zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, 
zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 

• wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

• stworzenie kompleksowej bazy danych obejmującej zagadnienia gospodarki 
odpadami. 

W zakresie zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów będą podejmowane 
przede wszystkim następujące działania: 

• kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do 
zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenia ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko, 

• wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz 
zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych 
surowców, promowanie wdrażania systemu zarzadzania środowiskowego, 

• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania 
odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej 
w tym zakresie, 

• wykorzystanie instrumentów ekonomicznych, w tym sukcesywne podnoszenie 
opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można 
poddać procesom odzysku, w tym recyklingu. 

W zakresie gospodarowania odpadami założono: 

• intensyfikację edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania 
odpadów oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej 
w tym zakresie, 
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• wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania 
i morfologii odpadów, celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie 
gospodarowania odpadami, 

• wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 
odzyskanie energii zawartej w odpadach, w procesie ich termicznego 
i biochemicznego przekształcania, 

• weryfikację lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz 
eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich eksploatacją, w tym 
zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa, 

• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

• wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań 
w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego 
i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie 
obowiązków, 

• wyeliminowanie praktyk niewłaściwej eksploatacji i rekultywacji składowisk 
odpadów. 

KPGO formułuje również dodatkowe cele szczegółowe dla poszczególnych grup 
odpadów. W przypadku odpadów komunalnych są to: 

• objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych 100% 
mieszkańców najpóźniej do 2013 r., 

• objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów do 
2015 r., 

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania, aby nie było składowanych: 

- w 2013 więcej niż 50%, 
- w 2020 więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

• zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do poziomu maks. 60% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r., 

• zmniejszenie do 200 liczby składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, na których są składowane odpady komunalne do końca 2014 r., 

• przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów 
odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 
z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 
podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50 % 
ich masy do 2020 r. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku”, uchwalona przez Radę Ministrów w dniu 
10 listopada 2009 r., zakłada jako jeden z priorytetów „Rozwój wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw”. 
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Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują: 

• wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 
najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 
w latach następnych, 

• osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

• ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 
biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, 
w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 
odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, 

• wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 
piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, 

• zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 
warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 
surowcach. 

Działania na rzecz realizacji powyższych celów i rozwoju wykorzystania OZE obejmują: 

• wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu 
energii finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje 
energii: energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną 
w transporcie, 

• utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia, 

• utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów 
w paliwach transportowych, tak aby osiągnąć zamierzone cele, 

• wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcających do szerszego 
wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, 

• wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania 
do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie, 

• stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu, 

• utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE, 

• bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci 
elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem 
funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym 
środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar, 

• stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, produkującego 
urządzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy 
europejskich, 

• wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii 
odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji 
(np. odpadów komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji), 
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• ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń 
piętrzących, stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, 
ramowe określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich 
udostępniania. 

Oprócz ww. działań, kontynuowana będzie realizacja „Wieloletniego programu promocji 
biopaliw i innych paliw odnawialnych w transporcie na lata 2008 – 2014”, przyjętego 
przez Radę Ministrów w dniu 24 lipca 2007 roku. 

Wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze 
źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane będą 
rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych 
technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II 
generacji. Niezwykle istotne będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z oczyszczalni 
ścieków, składowisk odpadów oraz innych metod unieszkodliwiania odpadów. 
Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną. 
Istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej powinno być 
aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez 
przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii 
rozwoju energetyki. Niezmiernie ważne jest, by w procesach określania priorytetów 
inwestycyjnych przez samorządy nie była pomijana energetyka. Co więcej, należy dążyć 
do korelacji planów inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych. Obecnie 
potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, że najbliższe lata stawiają 
przed polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania 
wymogom środowiskowym czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój regionu. 
Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu infrastruktury energetycznej, w celu 
zapewnienia wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności, przyciągnięcia 
inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Dobre 
planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji 
polityki energetycznej państwa. 

Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu 
regionalnym i lokalnym powinny być: 

• dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację 
działań określonych w „Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności 
energetycznej”, 

• maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki 
odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji 
skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu, 

• zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła 
i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla 
zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię, 

• rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia 
osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu 
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zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa 
energetycznego, 

• modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji 
energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci 
wiejskich i sieci zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii, 

• rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo 
zgazyfikowanych, w szczególności terenach północno-wschodniej Polski, 

• wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych 
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, 
w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, 
gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej, 
kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej 

Odnawialne źródła energii, w myśl Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej, stanowić 
mogą istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin, czy nawet 
województw naszego kraju. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa 
energetycznego regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach 
o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie największym odbiorcą 
energii ze źródeł odnawialnych może być m.in. rolnictwo, a także mieszkalnictwo 
i komunikacja. Szczególnie dla regionów, dotkniętych bezrobociem, odnawialne źródła 
energii stwarzają nowe możliwości, w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. 
Natomiast tereny rolnicze, które z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb, nie nadają się 
do uprawy roślin jadalnych, mogą być wykorzystane do uprawy roślin przeznaczonych 
do produkcji biopaliw.  
Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych tj. energii rzek, wiatru 
promieniowania słonecznego, geotermalnej lub biomasy, jest jednym z istotnych 
komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-
energetyczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-
energetycznym, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania 
zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję 
zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów. 
Jako cel strategiczny określono zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych  
w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 14% w 2020 roku w strukturze zużycia 
nośników pierwotnych. 

Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności 
biologicznej 

Celem nadrzędnym Strategii jest zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej 
w skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju 
wszystkich poziomów jej organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego, 
ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego  
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Polski oraz konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju 
społeczeństwa. Strategia określa cele strategiczne i operacyjne służące realizacji 
celu nadrzędnego oraz instrumenty i warunki ich realizacji. 

Krajowy Program Zwiększania Lesistości (KPZL) – aktualizacja 2003 r. 

KPZL zawiera założenia metodyczne i kryteria określania preferencji zalesieniowych, 
które mogą być pomocne w tworzeniu oryginalnych rozwiązań regionalnych oraz 
lokalnych. 
Zwiększanie lesistości kraju jest jednym z ważniejszych elementów polityki leśnej 
państwa (1997). Konsekwentna realizacja celów tej polityki powinna zapewnić 
zwiększenie lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050. 
Elementem KPZL jest ocena i oszacowanie potencjalnej podaży gruntów rolnych do 
zalesienia. 
Program przewiduje zróżnicowanie funkcji lasów i wymienia następujące funkcje: 

• ekologiczna (ochronna) zapewniająca stabilizację obiegu wody w przyrodzie, 

• produkcyjna (gospodarcza) polegająca na zachowaniu odnawialności i trwałego 
użytkowania drewna, 

• społeczna, służąca kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych 
i rekreacyjnych dla społeczeństwa, a także zmierzająca do zagospodarowania 
terenów zdegradowanych i marginalnych, wzmocnienia obronności oraz służąca 
rozwojowi kultury, oświaty, nauki i edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej 

Podstawowe cele Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do 
równoważonego rozwoju” to: 

• upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia, uwzględniając 
również pracę i wypoczynek człowieka, czyli objęcie permanentną edukacją 
ekologiczną wszystkich mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, 

• wdrożenie edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej na wszystkich 
stopniach edukacji formalnej i nieformalnej, 

• tworzenie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów edukacji 
ekologicznej, stanowiących rozwinięcie Narodowego Programu Edukacji 
Ekologicznej, a ujmujących propozycje wnoszone przez poszczególne podmioty 
realizujące projekty edukacyjne dla lokalnej społeczności, 

• promowanie dobrych doświadczeń z zakresu metodyki edukacji ekologicznej. 

 

Inne dokumenty rządowe, komplementarne z Polityką ekologiczną państwa, pomocne 
przy opracowaniu programów ochrony środowiska to m.in.: 

• Program wodno-środowiskowy kraju, 

• Projekt Polityki wodnej Państwa do 2030 roku, 

• Program ograniczania odpływu azotu ze źródeł rolniczych, 
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• Krajowa strategia ograniczania emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń 
organicznych, 

• Polityka leśna państwa, 

• Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 

• Polityka klimatyczna Polski. Strategia redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce 
do 2020 r. 

• Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu, 

• Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. 

I.3.3. Programy rangi regionalnej i lokalnej 

Program ochrony środowiska dla gminy Gierałtowice uwzględnia postanowienia 
odpowiednich programów i planów opracowanych przez jednostki administracyjne 
wyższego szczebla w myśl obowiązujących przepisów prawa ochrony środowiska 
i ustawy o odpadach tj.: 

• Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018, przyjętego Uchwałą Nr IV/6/2/2011 
Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2011 r. 

• Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego 2014, przyjętego Uchwałą 
Nr IV/25/1/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 r. 

• Aktualizacji programu ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010-
2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2018, przyjętej Uchwałą Rady 
Powiatu Gliwickiego Nr VII/48/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

• Programu ochrony powietrza dla stref województwa śląskiego, w których 
stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, przyjętego 
Uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 
2010 r.  

• Programu ochrony powietrza dla stref gliwicko-mikołowskiej i częstochowsko-
lublinieckiej województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu, przyjętego Uchwałą 
Nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. 

 
Ponadto założenia programu ochrony środowiska dla gminy Gierałtowice są zgodne 
z obowiązującą „Strategią Rozwoju Gminy” (patrz punkt II.10). 
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I.4. Materiały wejściowe 

1) Strategia Rozwoju Gminy Gierałtowice; przyjęta Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice 

Nr XXX/176/05 z dnia 3 lutego 2005 r.  

2) Opracowanie ekofizjograficzne obszaru Gminy Gierałtowice; Przedsiębiorstwo 

Usługowe “GEOGRAF”; Dąbrowa Górnicza, Al. Piłsudskiego 30/34; 2011 r. 

3) Stan środowiska w województwie śląskim w 2010 roku; Wojewoda Śląski, 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Katowice 2011 r. 

4) Opracowanie analizy czystości wód w rowach melioracyjnych znajdujących się 

w zarządzie Gminy Gierałtowice; Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska 

i Energetyki, Katedra Ochrony Powietrza; grudzień 2011 r. 

5) Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Gierałtowice; Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Joachim Grzegorczyk, Knurów, 

ul. Szpitalna 8; data wykonania: 2007 r. 

6) Inwentaryzacja wylotów kanalizacji deszczowej do cieków powierzchniowych na 

terenie Gminy Gierałtowice; autor: Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Joachim 

Grzegorczyk, Knurów, ul. Szpitalna 8; data wykonania: grudzień 2010 r. 

7) Inwentaryzacja cieków powierzchniowych na terenie Gminy Gierałtowice; autor: 

Pracownia Geodezyjno-Kartograficzna Joachim Grzegorczyk, Knurów, ul. Szpitalna 8. 

8) Bilans wód opadowych odprowadzanych do środowiska z terenu Gminy 

Gierałtowice; autor: Biuro Projektowo-Handlowe "EKOPROJEKT"; data wykonania: 

grudzień 2010 r. 

9) Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów 

na użytkach rolnych Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice; 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza; Gliwice 2011r. 

10) Rocznik statystyczny województwa śląskiego 2011; Główny Urząd Statystyczny  

w Katowicach, Katowice 2012. 
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Rozdział II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  
                 GIERAŁTOWICE 

II.1. Położenie administracyjne gminy 

Gmina Gierałtowice położona jest w środkowej części województwa śląskiego  
w powiecie gliwickim i graniczy z gminami:  

• od zachodu - Knurów i Gliwice,  

• od północy - Ruda Śląska i Zabrze,  

• od południa - Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny, 

• od wschodu - Mikołów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Lokalizacja gminy Gierałtowice 
 
Gmina Gierałtowice obejmuje swym zasięgiem cztery sołectwa:  
1) Gierałtowice – zajmują południowo – zachodnią część gminy, od północy graniczą  

z Przyszowicami, od wschodu z Chudowem, od południowego zachodu i zachodu  
z Knurowem, od północnego zachodu z Gliwicami, od południa z Ornontowicami  
i Czerwionką – Leszczynami. 

2) Przyszowice – zajmują północno – zachodnią część gminy, od północnego zachodu  
i zachodu graniczą z Gliwicami, od północnego wschodu z Zabrzem, od wschodu  
z Paniówkami, od południowego wschodu z Chudowem, od południa i południowego 
zachodu z Gierałtowicami. 

3) Paniówki – zajmują północno – wschodnią część gminy, od północy graniczą  
z Zabrzem oraz na krótkim odcinku z Rudą Śląską, od wschodu z Mikołowem, od 
zachodu z Przyszowicami, od południa z Chudowem. 
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4) Chudów – zajmuje południowo – wschodnią część gminy, od północy graniczy 
z Paniówkami, od zachodu z Gierałtowicami, od północnego zachodu 
z Przyszowicami, od południowego wschodu z Mikołowem, od południa  
z Ornontowicami. 

Lokalizację gminy Gierałtowice wraz z granicami administracyjnymi przedstawiono na 
rysunku 1. 

II.2. Powierzchnia i zagospodarowanie terenu 

Gmina Gierałtowice zajmuje powierzchnię 39 km2, z czego:  

• Gierałtowice zajmują 11,07 km2, 

• Przyszowice zajmują 7,64 km2, 

• Paniówki zajmują 8,26 km2, 

• Chudów zajmuje 12,03 km2. 

Powierzchnia gminy Gierałtowice stanowi 0,32 % powierzchni województwa śląskiego  
i 5,88 % powierzchni powiatu gliwickiego. 

Zagospodarowanie terenu gminy Gierałtowice kształtuje się następująco:  

• użytki rolne – 2 679,75 ha, w tym: grunty orne – 2 090,80 ha, sady – 34,40 ha, łąki – 
447,91 ha, pastwiska – 106,64 ha, 

• lasy i grunty leśne – 424,15 ha, 

• pozostałe grunty i nieużytki – 796,10 ha.   
 
 

69%

11%

20%

użytki rolne lasy i grunty leśne pozostałe grunty i nieużytki

  

Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów gminy Gierałtowice  
(źródło:  Referat Podatków i Opłat Lokalnych) 

 
Gmina ma charakter rolniczy. Aż 69% zagospodarowania terenu stanowią użytki rolne, 
wśród których największy udział mają grunty orne. Najmniejszą powierzchnię gminy 
zajmują lasy i grunty leśne (11%). 
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II.3. Sytuacja demograficzna i stan zatrudnienia 

Gmina Gierałtowice liczy 11 028 mieszkańców (stan na dzień 30.09.2012 r.), z czego 
poszczególne sołectwa zamieszkuje: 

• Gierałtowice – 3 838 mieszkańców, 

• Przyszowice – 3 275 mieszkańców, 

• Paniówki – 2 445 mieszkańców, 

• Chudów – 1 470 mieszkańców. 
Dane demograficzne w zakresie liczby mieszkańców Gminy w latach 2009-2012 
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tablica 1. Liczba mieszkańców gminy w latach 2009-2012 

Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

2009r. 2010r. 2011r. 
2012r.  

(stan na 30.09.2012r.) 

Chudów 1 390 1 404 1 439 1 470 

Gierałtowice 3 777 3 791 3 796 3 838 

Paniówki 2 336 2 356 2 406 2 445 

Przyszowice 3 214 3 231 3 251 3 275 

Gmina razem 10 717 10 782 10 892 11 028 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż liczba mieszkańców gminy 
Gierałtowice z każdym rokiem wzrasta. W ciągu czterech ostatnich lat liczba ta wzrosła 
o 311 mieszkańców. 

 

Wykres 2. Liczba kobiet i mężczyzn wg grupy wiekowej (źródło: Urząd Stanu Cywilnego) 
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Jak wynika z przedstawionego wyżej wykresu w gminie Gierałtowice największą liczbę 
mieszkańców stanowią kobiety i mężczyźni w wieku od 19 – 40 lat, czyli w tak zwanym 
wieku produkcyjnym. 
Z ewidencji prowadzonej przez Gminne Centrum Informacji wynika, iż na dzień 
30.06.2012 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych w gminie Gierałtowice wynosiła 
222 osoby, w tym 152 kobiety i 70 mężczyzn. 

II.4. Rolnictwo 

Liczba gospodarstw rolnych w gminie Gierałtowice wynosi 1 320, w tym 373 
gospodarstwa prowadzące produkcję roślinną. Strukturę obszarową gospodarstw 
rolnych obrazuje poniższa tabela. 

Tablica 2. Liczba gospodarstw rolnych w poszczególnych grupach obszarowych 

Powierzchnia gospodarstw Ilość 

do 1 ha 214 

1-5 84 

5-10 27 

10-15 12 

powyżej 15 36 

Ogółem 373 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 

W strukturze zasiewów 75% zajmują rośliny zbożowe. Jest to uwarunkowane 
możliwością sprzedaży ziarna w punktach skupu, takich jak młyny i wytwórnie pasz. 
Wśród pozostałych zasiewów dominuje rzepak (15%), który jest sprzedawany na 
podstawie umów zawartych z zakładami tłuszczowymi (patrz poniższa tabela). 

Tablica 3. Struktura upraw roślin w gminie Gierałtowice 

Uprawy roślinne % gruntów ornych 

Zboża 75,0 

Rzepak 15 

Ziemniaki 6 

Warzywa 4 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny 
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Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej, 
następnie produkcja mleka i żywca wołowego. Według danych uzyskanych podczas 
Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. w gospodarstwach rolnych na terenie gminy 
Gierałtowice hodowanych jest 758 szt. bydła, 1 918 szt. trzody chlewnej oraz 6 368 szt. 
drobiu. 

II.5. Przemysł 

Na terenie gminy Gierałtowice działa 61 podmiotów gospodarczych prowadzących 
działalność produkcyjną. Najwięcej zakładów produkcyjnych specjalizuje się w wyrobie 
artykułów metalowych oraz w obróbce metalu (14 zakładów). Pozostałe podmioty 
gospodarcze specjalizują się w następujących branżach: 

• piekarnictwo i cukiernictwo, 

• stolarstwo, 

• produkcja maszyn, 

• produkcja odzieży, 

• elektronika, 

• wyroby jubilerskie, 

• wyroby z kamienia, metalu i drewna, 

• wyroby medyczne, 

• opakowania tworzyw sztucznych, 

• produkcja broni. 

Na terenie sołectwa Przyszowice przy ul. Granicznej działa strefa biznesowa „Synergy 
Park”, na terenie której swoją działalność prowadzą zarówno firmy usługowe, jak  
i produkcyjne. 

Ponadto na terenie gminy Gierałtowice prowadzona jest działalność usługowa  
w zakresie transportu, działają zakłady fryzjerskie, sklepy ogólnospożywcze oraz  
sklepy z artykułami  gospodarczymi. 

II.6. Infrastruktura techniczna 

Gmina Gierałtowice posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną. 

Sieć wodociągowa 

Wszystkie sołectwa wchodzące w skład gminy wyposażone są w sieci wodociągowe, 
których całkowita długość wynosi 88 km. Do dnia dzisiejszego wykonano 3 216 
przyłączy wodociągowych.  
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Sieć kanalizacyjna 

Znaczna część terenu gminy objęta jest siecią kanalizacji deszczowej. Gmina 
Gierałtowice posiada opracowaną inwentaryzację sieci kanalizacji deszczowej.  

Na dzień dzisiejszy długość czynnej kanalizacji sanitarnej wynosi 1,1 km i przyłączonych 
jest do niej 39 nieruchomości. Obecnie na terenie gminy Gierałtowice funkcjonuje 
również 8 lokalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych przy Urzędzie Gminy 
w Gierałtowicach, przy obiektach szkolnych, przy ul. Nowej oraz przy boisku sportowym 
LKS Gwiazda w Chudowie. W trakcie realizacji jest budowa zbiorczego systemu 
kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków (patrz punkt IV.2.2.).  

Sieć elektroenergetyczna 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiegają linie energetyczne:  

• napowietrzne niskiego napięcia o długości 91,92 km,  

• kablowe niskiego napięcia o długości 19,92 km, 

• napowietrzne średniego napięcia o długości 43,45 km, 

• kablowe średniego napięcia o długości 3,15 km, 

• wysokiego napięcia o długość 35,70 km. 
Ponadto na terenie gminy znajduje się 65 stacji niskiego i średniego napięcia.  

Sieć gazowa 

Przez teren gminy przebiega tranzytowy gazociąg wysokoprężny ø 400 oraz gazociąg 
użytkowy o długości 51 311 m, do którego wykonanych jest 530 przyłączy gazowych. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Teren gminy Gierałtowice nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą. 
Wszystkie gospodarstwa domowe ogrzewane są indywidualnymi piecami,  
w przeważającej części opalanymi węglem kamiennym. Do 2009 roku obowiązywała 
Uchwała o dofinansowaniu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w gminie Gierałtowice. W roku 
2010 w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na skutek zmian ustawowych Uchwała ta utraciła moc. W 2011 r. po zmianie 
przepisów z zakresu ochrony środowiska, Rada Gminy Gierałtowice przyjęła Uchwałę 
Nr VIII/62/1 z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji 
celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, 
polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na 
terenie Gminy Gierałtowice. Dotacja na dofinansowanie do wymiany starego źródła 
ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła jest przyznawana po wymianie starego kotła 
grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak: 

• ogrzewanie gazem, 

• ogrzewane olejem opałowym, 
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• ogrzewanie energią elektryczną, 

• ogrzewanie piecami na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, 
posiadającymi dokument  (certyfikat energetyczno – emisyjny) wydany przez 
laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

• ogrzewanie drewnem i biomasą, 
• ogrzewanie z zastosowaniem innego odnawialnego źródła energii. 

II.7. Transport i komunikacja 

Transport drogowy 

Sieć komunikacyjną gminy Gierałtowice tworzą następujące kategorie dróg: autostrady, 
drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiegają odcinki autostrad A1 i A4 oraz niektóre  
z łącznic tych autostrad (węzeł Sośnica). Na granicy gminy z Knurowem znajduje się  
z kolei węzeł autostrady A1 z drogą nr 921.  

Przez teren gminy na długości 6,5 km przebiega droga krajowa nr 44 relacji Mikołów – 
Gliwice oraz droga wojewódzka nr 921 łącząca Zabrze z Rudami, na odcinku długości 
6,8 km.  

Ponadto przez teren gminy Gierałtowice przebiegają drogi: 

• powiatowe – ul. Korfantego w Gierałtowicach, ul. Polna w Przyszowicach,  
ul. Dworcowa, Szkolna, Zabrska i część ul. Topolowej w Chudowie oraz ul. Zabrska  
i Darwina w Paniówkach. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 16,9 km. 

• gminne o całkowitej długości 62,9 km. 

Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się bezobsługowa stacja paliw zlokalizowana  
w obrębie skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Gliwickiej nieopodal węzła „Sośnica”. 

Gmina Gierałtowice posiada również rozwiniętą sieć komunikacji autobusowej dzięki 
przynależności do Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego. 

Odległość gminy od centrum najważniejszych miast ościennych wynosi: Katowice – 32 
km, Gliwice – 10 km, Orzesze – 8 km, Zabrze – 12 km, Rybnik – 20 km, Knurów – 4 km, 
Mikołów – 15 km.  
 
Transport kolejowy 

Przez obszar gminy Gierałtowice przebiega linia kolejowa nr 149 – łącząca stację Zabrze 
–  Makoszowy ze stacją Leszczyny oraz lokalna linia nr 172 łącząca Gierałtowice  
z Chudowem. Na obu tych liniach odbywa się tylko ruch pociągów towarowych. 
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II.8. Turystyka i rekreacja  

Przez teren gminy prowadzą następujące szlaki turystyczne: 

• szlak okrężny wokół Gliwic: Rudy – Łącza – Toszek – Łabędy – Makoszowy – Borowa 
Wieś – Paniowy – Chudów – Ornontowice – skraj Bekszy – Szczygłowice – Rudy. 

• szlak Krawędziowy GOP: Gliwice – skraj Sośnicy – Przyszowice – Chudów – Paniówki 
– Borowa Wieś – Mikołów – Tychy – Lędziny – Chełmek – Tarka. 

• szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej: Katowice – Mikołów – Stara Huta – Sośnia 
Góra – Bujaków – Chudów. 

• szlak Obrońców Polskiej Granicy: Makoszowy – Wirek – Paniowy – Kąty Bujakowskie 
– Góra Św. Wawrzyńca – Zawiść – Paprocany. 

• szlak im. Ks. Władysława Roboty: Chudów – Gierałtowice. 

• szlak turystyczny: Gierałtowice – Beksza. 

Oprócz powyższych szlaków na terenie gminy Gierałtowice utworzono ścieżki 
dydaktyczne: „Dolina rzeki Kłodnicy”, „Potok Jasienica”, „Lasy i łąki gierałtowickie” oraz 
„Drogami Gierałtowic i Chudowa”, które opisane zostały w rozdziale III.14. 

Na zamku w Chudowie, Fundacja „Zamek Chudów” organizuje szereg imprez 
kulturalnych, poznawczych, które przyciągają do zamku wciąż nowych zwiedzających. 

W Chudowie i Przyszowicach można zwiedzić Izby Regionalne, w których turyści mogą 
poznać wystrój i sprzęty domowe stosowane w XIX i XX wieku w śląskich domach. 

Od 2008 r. w Paniówkach działa Pływalnia „Wodnik” posiadająca w swojej ofercie wiele 
atrakcji wodnych, siłownię, saunę oraz SPA.  

Przy gminnych obiektach sportowych działają kluby sportowe: LKS "35" Gierałtowice, 
LKS "Jedność 32" Przyszowice, LKS "Gwiazda" Chudów oraz LKS "Tempo" Paniówki. 

Ponadto na terenie gminy Gierałtowice został utworzony Gminny Ośrodek Kultury, 
organizujący szereg imprez kulturalnych. We wszystkich sołectwach działają świetlice 
środowiskowe dla dzieci. 

II.9. Przynależność do związków międzygminnych  

Gmina Gierałtowice jest członkiem związków międzygminnych: 

• Śląski Związek Gmin i Powiatów – stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz 
społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego.  
W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 116 gmin (w tym wszystkie 19 miast na 
prawach powiatu) i 11 powiatów regionu śląskiego. Wszystkie podejmowane przez 
Związek inicjatywy i działania służą integracji regionu i rozpowszechnianiu 
najlepszych wzorców w zakresie rozwoju lokalnego. Działalność Śląskiego Związku 
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Gmin i Powiatów opiera się na idei współpracy z innymi organizacjami, zarówno 
krajowymi jak i zagranicznymi, które wspólnie z nimi realizują różnorodne 
przedsięwzięcia służące stymulowaniu rozwoju regionu. 

• Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce – organizacja samorządowa, która ma na 
uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju gospodarczego 
w tych gminach. 

• Stowarzyszenie Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej – misją 
Stowarzyszenia jest stworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń  dla 
instytucji, podmiotów gospodarczych, organizacji i osób fizycznych w celu realizacji 
działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, co w konsekwencji powinno 
doprowadzić do stworzenia niedyskryminujących warunków działania dla 
niezależnych wytwórców energii skojarzonej, funkcjonujących poza sektorem 
zawodowych przedsiębiorstw elektroenergetycznych. 

• Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego – 
związek ten powołany został w roku 1991. Obecnie Komunikacyjny Związek 
Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego skupia 25 gmin, organizując na 
ich terenie komunikację z miejscowościami ościennymi. 

II.10. Strategiczne założenia rozwoju Gminy 

Uchwałą Nr XXX/176/05 z dnia 3 lutego 2005 r. Rada Gminy Gierałtowice przyjęła 
„Strategię Rozwoju Gminy Gierałtowice na lata 2005-2015”. W poszczególnych 
obszarach strategiczne założenia rozwoju gminy Gierałtowice przedstawiają się 
następująco: 
1. Infrastruktura techniczna: 

• remont i modernizacja dróg, 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw, 

• pełna gazyfikacja gminy, 

• komputeryzacja gminy, 

• budowa ul. Granicznej – dojazdu do autostrady, 

• budowa wodociągów przesyłowych i modernizacja istniejących, 

• budowa skojarzonych źródeł energii. 
2. Turystyka i rekreacja: 

• odbudowa lub renowacja istniejących na terenie gminy cennych obiektów 
architektonicznych i stworzenie bazy turystyczno – rekreacyjnej, 

• budowa ścieżek rowerowych, 

• rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenach o walorach przyrodniczo – 
krajobrazowych i kulturowych. 
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3. Wspieranie przedsiębiorczości: 

• budowa lub adaptacja obiektu na Inkubator Przedsiębiorczości na terenie gminy, 

• tworzenie lokalnych organizacji przedsiębiorstw, producentów rolnych oraz 
lokalnych systemów marketingowych w zakresie dominujących funkcji 
gospodarki rynkowej, np.: marketing w produkcji rolnej, turystyce, usługach, 

• tworzenie sieci punktów kontaktowo – informacyjnych o infrastrukturze 
ekonomicznej na użytek wszystkich uczestników rynku. 

4. Rolnictwo: 

• uporządkowanie zasobów gruntów pozostających w użytkowaniu rolniczym  
z wydzieleniem gruntów mało przydatnych dla rolnictwa w obecnych realnych 
warunkach rynkowych z możliwością ich zalesienia, 

• program zorganizowania pośrednictwa w obrocie rynkowym gruntami rolnymi  
i budowlanymi, 

• pomoc w uzyskiwaniu dopłat dla gospodarstw rolnych. 
5. Ekologia: 

• budowa sieci kanalizacji i oczyszczalni ścieków w gminie, 

• realizacja programu segregacji śmieci, 

• likwidacja nielegalnych składowisk odpadów, 

• wprowadzanie ekologicznego ogrzewania budynków komunalnych  
i indywidualnych, 

• współpraca z sąsiednimi gminami w celu ochrony wód powierzchniowych  
i wgłębnych oraz organizacji gospodarki odpadami, 

• opracowanie programu imprez ekologicznych. 
6. Infrastruktura społeczna: 

• rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej gminy, 

• budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach, 

• zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych, 

• podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry pedagogicznej, 

• promowanie w szkole metod poszukiwania pracy, zachowania się na rynku pracy, 

• propagowanie imprez sportowo – kulturalnych wśród społeczności gminy, 

• zwiększenie ilości terenów rekreacyjnych i miejsc zabaw dla dzieci, 

• budowa ścieżek rowerowych, 

• aktywizacja młodzieży w życiu społecznym gminy, 

• modernizacja budynku starej szkoły w Przyszowicach, w Paniówkach  
z przeznaczeniem dla pomieszczeń ośrodka lekarskiego, świetlicy 
środowiskowej, pomieszczeń dydaktycznych dla gimnazjum, organizacji 
społecznych Paniówek, 

• stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, 

• budowa nowego ośrodka zdrowia w Gierałtowicach, 

• modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Chudowie z przeznaczeniem na 
działalność z zakresu ochrony zdrowia, kultury oraz na działalność organizacji 
społecznych. 
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7. Budownictwo: 

• uchwalanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

• porządkowanie stanu prawnego własności na terenie gminy, 

• tworzenie systemu wsparcia finansowania budownictwa mieszkaniowego. 

Znaczna część zadań przyjętych w ww. strategii gminy została zrealizowana do 2012 r. 
Każde sołectwo posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną. 
Władze gminy wspierają działania mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości oraz 
rolnictwa. Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się wiele atrakcji turystycznych. 
Znacznie rozwinęła się również sfera budownictwa poprzez stworzenie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. Wzrosła również świadomość ekologiczna 
mieszkańców. 
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Rozdział III. CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO 
          STANU ŚRODOWISKA W GMINIE GIERAŁTOWICE 

III.1. Położenie geograficzne i typy środowiska przyrodniczego 

Według podziału na jednostki fizyczno-geograficzne Polski wg J. Kondrackiego (1998) 
obszar gminy Gierałtowice znajduje się w obrębie podprowincji Wyżyna Śląsko-
Krakowska, makroregion Wyżyna Śląska, mezoregion Wyżyna Katowicka. 

Wyżyna Katowicka zajmuje centralną część Wyżyny Śląskiej. Zbudowana jest  
z węglonośnych skał karbońskich, na których zalegają dolomity i wapienie środkowego 
triasu, te same, które budują Garb Tarnogórski na północy, ale też wyspowo pojawiają 
się w południowej części omawianego mezoregionu. W obrębie Wyżyny Katowickiej 
możemy wyróżnić: Płaskowyż Bytomsko-Katowicki - zajmujący północną, zachodnią 
oraz centralną jej część, Zrąb Mikołowski - położony na południu oraz Wysoczyznę 
Dąbrowską i Kotlinę Mysłowicką - położone na wschodzie. Przez Płaskowyż Bytomski 
przebiega dział wodny Odry i Wisły. Jest to region najsilniej przekształcony przez 
człowieka, co uwidacznia się silnymi przekształceniami środowiska naturalnego, 
począwszy od rzeźby terenu (np. osiadanie terenu, zagłębienia, hałdy), a skończywszy 
na stosunkach wodnych (np. zanieczyszczenia wód, odprowadzanie do rzek wód 
kopalnianych). 

Przedmiotowy obszar obejmuje tereny o zróżnicowanych wysokościach. Najwyżej 
położony punkt stanowi stok wyniesienia, na granicy gminy w jej południowo-
wschodniej części – ok. 272,0 m n.p.m., natomiast najniżej położone miejsce znajduje się 
przy ujściu rowu do zalewiska Wn 16a/89 w Przyszowicach – ok. 208,1 m n.p.m. 
Maksymalna różnica wysokości między punktami naturalnymi w obrębie analizowanego 
obszaru wynosi ok. 63,9 m.  

Położenie geograficzne obszaru gminy Gierałtowice określają współrzędne geograficzne 
jego krańców: 
na zachodzie  –    18o41’35,7”E,  50 o12’45,2”N 
na wschodzie –  18 o48’15,5”E, 50 o13’33,1”N 
na południu  –  18 o46’32,3”E,  50 o11’36,4”N 
na północy  –  18 o43’51,1”E, 50 o16’21,6”N. 

III.2. Klimat 

Obszar gminy Gierałtowice, według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej, należy zaliczyć do 
dzielnicy XV – dzielnica częstochowsko-kielecka. Jest on położony w południowej części 
tej dzielnicy, którą charakteryzują następujące warunki: 

• średnia temperatura stycznia wynosi –2 ÷ –3,0°C,  
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• średnia temperatura lipca około 15-16°C,  

• średnia temperatura roczna 7-8°C, 

• dni z przymrozkami od 112 do 130, 

• dni mroźnych ok. 20-40, 

• ostatnie przymrozki wiosenne występują najczęściej w końcu kwietnia lub na 
początku maja, 

• czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi ok. 60-80 dni, 

• okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni, 

• opady atmosferyczne znacznie zróżnicowane, do 650-750 mm/rok, 

• przewaga wiatrów południowo-zachodnich i zachodnich o prędkościach średnich  
3-4 m/s. 

Najbliżej obszaru gminy Gierałtowice znajduje się stacja meteorologiczna  
w Katowicach. Z danych IMGiW za lata 1961-1990 wynika, iż w rejonie stacji Katowice 
dominują wiatry z sektora zachodniego (od SW do NW, ok. 50 % przypadków), znacznie 
mniejszy (ok. 26 %) jest udział wiatrów wschodnich. Około 11 % przypadków stanowią 
cisze.  
Zaobserwowane na stacji IMiGW w Katowicach dla lat 1961-1990 prędkości wiatrów 
kształtują się przeciętnie na poziomie 3,1 m/s (średnia roczna). Średnie prędkości 
wiatrów z poszczególnych kierunków zmieniają się w granicach od 2,5 m/s (NE) do 
4,0 m/s (SW, W). Także z kierunku NW przeciętna prędkość jest wysoka i wynosi 
3,7 m/s, co wskazuje, iż generalnie wiatry wiejące z sektora zachodniego są silniejsze.  

Przedstawiony układ wiatrów jest przyczyną różnego kształtowania stanu sanitarnego 
powietrza na obszarze gminy. Wiatry wiejące z zachodu (W) i północo-zachodu (NW) 
sprzyjają przewietrzaniu obszaru obniżając poziomy stężeń zanieczyszczeń  
w powietrzu. Natomiast wiatry wiejące z innych kierunków powodują nanoszenie tych 
zanieczyszczeń z innych części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nad obszar 
gminy. 

Szczególnie istotne przy charakterystyce klimatycznej są warunki opadowe na terenie 
gminy Gierałtowice, od których zależy ilość wody pozostającej w obiegu. Na obszarze 
gminy nie ma posterunków opadowych, w związku z tym przyjęto dane z posterunków 
IMiGW w Stanicach i Gliwicach. Dane dla posterunku w Gliwicach obejmują lata 1961-
1991 (w roku 1992 posterunek został zamknięty), natomiast dla posterunku 
w Stanicach obejmuje lata 1961-2000. 
Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych w analizowanym rejonie kształtują się  
w granicach od 643 mm (Gliwice) do 736 mm (Stanice). Średnie sumy roczne dla lat 
ekstremalnych wykazywały podobny poziom na obu analizowanych posterunkach. Dla 
roku najbardziej suchego wahały się od 415 mm w Gliwicach (1989 r.) do 507 mm 
w Stanicach (1993 r.). Z kolei w roku najbardziej wilgotnym od 1032 mm w Gliwicach 
(1977 r.) do 1043 mm w Stanicach (1977 r.). 
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Stosunek maksymalnych do minimalnych rocznych sum opadów w regionie jest 
stosunkowo wyrównany i zawiera się w granicach 2,1 mm (Stanice) – 2,4 mm (Gliwice), 
co wskazuje na stabilność warunków występowania opadów w skali regionu. 

W ciągu roku dominują opady w półroczu letnim. Średnio na analizowanym obszarze 
spada w półroczu letnim (IV-IX) 62,6 % (Gliwice) oraz 61,5 % (Stanice) sumy rocznej 
opadu. Maksima opadowe występują w lipcu i czerwcu, średnio po 79-96 mm opadu. 
Minima opadowe zaś w lutym i marcu, kiedy notuje się sumy opadów w granicach 36-
44 mm. W całym okresie zimowym sumy opadów kształtują się na poziomie 36-52 mm. 

Ważnymi elementami klimatu są nasłonecznienie i usłonecznienie. Nasłonecznienie to 
suma natężenia promieni słonecznych na danej powierzchni w danym czasie (np.  
w ciągu godziny lub dnia). Nasłonecznienie podaje się w jednostce energii odniesionej 
do 1 metra kwadratowego powierzchni (Wh/m2, kWh/m2). Natomiast usłonecznienie 
to liczba godzin, w ciągu których dociera bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się 
w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin 
na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem 
promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy 
nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku 
kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 
16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 

W naszym województwie nasłonecznienie jest najmniejsze w całym kraju. Lokalnie 
nawet poniżej 1000 kW/m2. 

W powiecie gliwickim średnie miesięczne usłonecznienie rzeczywiste jest najniższe  
w styczniu i wynosi minimum 40 godzin. Najwyższe roczne usłonecznienie rzeczywiste 
wynosi ponad 200 godzin, co stanowi najwyższą wartość w całym badanym obszarze. 

III.3. Budowa geologiczna 

Według podziału na jednostki strukturalno – tektoniczne Polski gmina Gierałtowice 
znajduje się w obrębie jednostki nazywanej Zagłębiem Górnośląskim lub zapadliskiem 
górnośląskim (także zapadliskiem śląsko-krakowskim). Fundament geologiczny 
analizowanego terenu stanowią utwory karbońskie. Zalegające w podłożu utwory 
karbonu dolnego (kulmu) stanowią piaskowce szarogłazowe, łupki piaskowcowe, łupki 
ilaste lub mułowce kwarcowo-serycytowe. Utwory karbonu dolnego nie zawierają 
pokładów węgla. Na obszarze gminy Gierałtowice utwory te nigdzie nie występują na 
powierzchni, ani pod utworami czwartorzędowymi. 

W rejonie gminy Gierałtowice podobnie jak na całym obszarze Śląska spośród utworów 
karbońskich najważniejsze są utwory karbonu górnego (tzw. karbonu produktywnego). 
Trzon tych osadów stanowią osady namuru.  
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W obrębie gminy Gierałtowice osady namuru występują na bardzo zróżnicowanych 
głębokościach – od 360m do 1030 m. Utwory te w obrębie gminy na powierzchni nie 
występują. 

Na całym obszarze gminy Gierałtowice na utworach namuru występują osady kolejnego 
piętra karbonu górnego zwanego westfalem. Stanowi go głównie seria mułowcowa 
wykształcona w postaci iłowców, mułowców i węgla kamiennego warstw załęskich  
i orzeskich będących przedmiotem eksploatacji górniczej. Charakteryzuje je duża 
monotonia wykształcenia facjalnego. W warstwach tych dominują drobnoziarniste 
(pelityczne) osady klastyczne i fitogeniczne oraz węglanowe. Dominujące w profilu 
mułowce są barwy ciemnoszarej. Mające znacznie mniejszy udział piaskowce występują 
w postaci cienkich przeławiceń. Strop osadów westfalu zalega także na zróżnicowanych 
głębokościach – od 65 m do 240 m. Głębokość występowania utworów westfalu maleje  
w kierunku południowym, gdzie występują na głębokości zaledwie 60-90 m pod 
powierzchnią terenu. Utwory westfalu, podobnie jak utwory namuru, na obszarze gminy 
Gierałtowice na powierzchni nie występują. 

Osady karbonu zostały w końcowej fazie orogenezy hercyńskiej (górny karbon) silnie 
sfałdowane i zuskokowane, co wpłynęło na duże zróżnicowanie głębokości ich 
występowania oraz miąższości osadów zalegających na ich powierzchni. Obszar 
generalnie uległ wynurzeniu, przez co poddany został silnej denudacji w okresie permu, 
co spowodowało usunięcie (zniszczenie) na znacznym obszarze warstw rudzkich 
westfalu. Silna denudacja obszaru w permie w warunkach klimatu gorącego początkowo 
suchego, następnie wilgotnego spowodowała ścięcie i urozmaicenie powierzchni 
topograficznej karbonu. Osady permu na obszarze gminy Gierałtowice nie występują.   

Osady neogenu zalegają zwartą powierzchnią pod utworami czwartorzędowymi na 
większej części obszaru Gminy. Brak ich jedynie w południowej części gminy w rejonie 
Chudowa. Miąższość osadów neogenu jest znaczna i dochodzi do 190 m w okolicach 
Gierałtowic. Najmniejsza miąższość (ok. 40 m) występuje w otworze w rejonie 
Chudowa. Strop osadów negenu zalega na głębokościach od 10 m do 60 m. 

Cały analizowany teren przykryty jest warstwą utworów czwartorzędowych  
o zróżnicowanej miąższości. Największe miąższości czwartorzędu występują w obrębie 
form kopalnych, gdzie miąższość ich dochodzi do ok. 60 m. Są to głównie fluwioglacjalne 
piaski i żwiry gliniaste podścielone warstwą glin zwałowych zlodowacenia odry 
(zlodowacenie środkowopolskie). Na zachód od doliny Potoku Chudowskiego 
(Gierałtowice, Przyszowice) oraz w rejonie Chudowa rozciąga się rozległa powierzchnia 
glin zwałowych zlodowacenia odry. Znacznie częściej gliny zwałowe występują pod 
pokrywą piasków i żwirów lodowcowych. Sekwencję osadów zlodowacenia odry kończy 
seria piasków i żwirów fluwioglacjalnych, które na znacznej powierzchni przykrywają 
gliny zwałowe. Rozległa powierzchnia tych utworów występuje w północnej  
i wschodniej części gminy. 
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W czasie kolejnego zlodowacenia (Wisły) cały obszar gminy znajdował się w strefie 
klimatu peryglacjalnego. Panujące wówczas warunki sprzyjały zrównywaniu form 
pozostawionych przez poprzednie zlodowacenie i transformacji osadów w trakcie 
procesów stokowych. Powstały wówczas miąższe serie glin stokowych okrywających 
niemalże cały analizowany teren. W obrębie wysoczyzn mogło dojść wówczas do 
lokalnej akumulacji utworów pylastych, których miąższe serie występują na Płaskowyżu 
Rybnickim i na północ od Gliwic. W obrębie Gierałtowic utwory te spotyka się w części 
położonej na zachód od Potoku Chudowskiego. Miąższość serii pylastych wynosi 
najczęściej 0,5-1,0 m. Utwory pylaste zalegają na utworach gliniastych, co przeciwdziała 
przemieszczaniu się materiału drobnofrakcyjnego w dół profilu, zapobiegając 
rozwojowi sufozji na większą skalę.   

Należy tu także zwrócić uwagę na grunty nasypowe, które zbudowane są głównie  
z odpadów górniczych. Odpady te używane są do nadbudowywania naturalnej 
powierzchni (realizacja obiektów inżynierskich, składowanie odpadów górniczych) lub 
do uzupełniania ubytków tej powierzchni powstałych w wyniku osiadań górniczych  
i powierzchniowej eksploatacji surowców. Przykładem nadbudowywania powierzchni 
naturalnej jest budowa nasypów drogowych (np. autostrada) i kolejowych. Odpady 
górnicze powszechnie używane są do rekultywacji osiadających powierzchni na skutek 
eksploatacji górniczej. Szczególnie widoczne jest to w dolinie Kłodnicy i w ujściowym 
odcinku Potoku Chudowskiego, gdzie zostały one użyte do likwidacji zalewisk 
pogórniczych i odbudowy koryt rzecznych poprzez ich podniesienie i obustronne 
obwałowanie tzw. hałdowałami. Drugim rejonem ich występowania jest hałda odpadów 
górniczych „Sośnica”. Cechą charakterystyczną utworów nasypowych jest ich duża 
niejednorodność, zwłaszcza w obrębie składowisk. Materiał nasypowy używany do 
budowy obwałowań rzecznych lub podłoża dróg i autostrad posiada zakładane 
zagęszczenie, natomiast w przypadku hałd, terenów poddanych makroniwelacji lub 
hałdowałów zagęszczanie materiału składowanego następuje samorzutnie w sposób 
niekontrolowany. Stąd oczywistym jest, iż nie jest znana budowlana nośność i stabilność 
podłoża. Utwory nasypowe nie mają w większości jednolitej wodoprzepuszczalności. 

III.4. Rzeźba terenu i typy krajobrazu 

III.4.1. Rzeźba terenu i typy krajobrazu naturalnego 

Obszar gminy Gierałtowice, zgodnie z podziałem geomorfologicznym Polski, położony 
jest w obrębie prowincji Kotliny Podkarpackie należącej do strefy alpejskiej (Klimek, 
Starkel, 1972): 

• strefa alpejska 

• prowincja Kotliny Podkarpackie 

• podprowincja Kotliny Podkarpackie Zachodnie 
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• makroregion Kotlina Raciborsko-Oświęcimska 

• mezoregion Kotlina Raciborska 

• region Wysoczyzny Przywyżynne 

• subregion: Wysoczyzna Rachowicka          

Wysoczyzny Przywyżynne stanowią rozległą falistą równinę polodowcową. W ich 
budowie dominują miąższe serie gliniastych utworów polodowcowych 
przewarstwionych i w wielu miejscach pokrytych serią fluwioglacjalnych utworów 
piaszczysto-żwirowych. Falista powierzchnia wysoczyzny zalega na wysokości do 270 m 
n.p.m. Pokrycie całej powierzchni gminy utworami czwartorzędowymi powoduje, iż na 
mapie geomorfologicznej (rzeźby) widoczna jest dominacja stoków wieku 
czwartorzędowego lub równin erozyjno-denudacyjnych tego samego wieku. 
Powierzchnie starsze (trzeciorzędowe) w obrębie gminy na powierzchni nie występują.  

Powierzchnię Wysoczyzny Rachowickiej na obszarze gminy rozcina obniżenie dolinne 
Potoku Chudowskiego i jego dopływów do poziomu 220-240 m n.p.m. Głębokość 
rozcięcia dochodzi zatem do 30 m w stosunku do wysokości wierzchowin. Od północy 
obszar gminy przylega do obniżenia dolinnego Kłodnicy. Stoki wierzchowin są łagodne, 
co powoduje, że powierzchnia topograficzna gminy tworzy falistą równinę, opadającą 
łagodnie ku północy. Jest ona rozczłonkowana układem konsekwentnych dolin. 
Typowymi są tu doliny nieckowate, głębokie na 10-15 m, najczęściej odmłodzone  
w holocenie. Dna dolin są przeważnie płaskie i podmokłe, ograniczone łagodnymi 
zboczami. Ich szerokość jest zróżnicowana i wynosi od 50 do 500 m.  

Powierzchnię gminy Gierałtowice urozmaicają wcięcia niewielkich dolin potoków 
uchodzących głównie do Potoku Chudowskiego oraz suchych dolin denudacyjnych. 
Stosunkowo gęsta sieć małych dolin jest efektem słabej przepuszczalności podłoża 
(podłoże gliniaste). Doliny prowadzące wodę są często podmokłe i mają dna 
akumulacyjne. 

Specyficzną cechą morfologii dolin jest spłaszczenie den dolinnych i powstawanie 
świeżych krawędzi ograniczających dno. Wskazuje to na zaawansowany proces 
denudacji obszaru przy jednoczesnym spowolnieniu odprowadzania materiału. Łatwość 
denudacji wynika z budowy geologicznej powierzchni. Odkryte spod pokrywy roślinnej 
gliny pylaste są szybko rozmywane przez wody opadowe spływające po powierzchni. 
Materiał znoszony jest do dolin, gdzie następuje jego akumulacja. Meandrujące w dnie 
potoki z kolei podcinają zbocza dolin tworząc wyraźne krawędzie erozyjne, których 
wysokość nie przekracza z reguły 3 m. Występowanie krawędzi erozyjnych nie 
powoduje destabilizacji zboczy dolin z uwagi na dużą zwięzłość podłoża.  

Rzeźbę gminy Gierałtowice kształtują również  „grunty nasypowe”. Oznacza to formy 
rzeźby o charakterze przejściowym zbudowane z użyciem głównie odpadów górniczych. 
Mogą to być zarówno hałdy górnicze nadpoziomowe (np. składowisko kamienia 
górniczego) jak też hałdy podpoziomowe (np. tzw. hałdowały zbudowane wzdłuż rzeki 
Kłodnicy lub odpady górnicze użyte do rekultywacji poprzez zasypanie niecek z osiadań 
górniczych). 
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III.4.2. Dewastacja krajobrazu 

Środowisko Gminy Gierałtowice jest środowiskiem w znacznym stopniu 
antropogenicznym. Przeprowadzona waloryzacja środowiska wskazuje na pokaźny 
stopień degradacji środowiska, spowodowanej głównie eksploatacją górniczą. Skutki tej 
działalności widoczne są na powierzchni w postaci jej przemodelowania w wyniku 
osiadań. Dotychczasowe osiadania zmieniły ogólny układ rzeźby powodując powstanie 
na powierzchni terenu nieckowatych zagłębień. Niektóre z nich wypełniły się wodą, 
w innych występują podmokłości terenu. Szczególnie rozległe obniżenie powstało 
w rejonie Przyszowic, gdzie powstała niecka bezodpływowa. Znaczące zmiany 
spowodowane obniżeniem powierzchni wystąpiły w dolinie Kłodnicy, gdzie doszło do 
powstania rozległych zalewisk górniczych. Konieczne stało się podniesienie poziomu 
terenu, odbudowanie koryta rzeki i zabezpieczenie przyległego terenu hałdowałami. 
Nieco tylko mniejsze powierzchniowo niecki znajdują się w rejonie Gierałtowic. Gmina 
Gierałtowice poddawana jest dość specyficznemu oddziaływaniu wielkoobszarowemu 
górnictwa węglowego spoza granic Gminy. Negatywne skutki eksploatacji powinno się 
ograniczyć. W szczególności należy ograniczyć osiadania by nie dopuścić do tworzenia 
się zalewisk i zastoisk wodnych oraz zachwiania możliwości grawitacyjnego spływu 
potoków. W rejonach przekształceń górniczych występują także wyniesienia 
o znacznych nachyleniach i wysokościach. Związane są one z budową hałd lub 
obwałowań (hałdowałów) Kłodnicy i Potoku Chudowskiego, gdzie wysokości ich 
przekraczają 10 m. Stoki te są zwykle uformowane i utrwalone dla zapobieżenia 
powstawaniu osuwisk. 

Skutkiem eksploatacji górniczej są także powstałe formy wypukłe, tj. hałdy 
(składowiska) odpadów górniczych. Na terenie gminy znajduje się niewielki fragment 
składowiska KWK „Sośnica” w północnej części obszaru. W ostatnich latach składowany 
odpad wykorzystywany był m.in. do budowy węzła łączącego autostrady A1 i A4. 

III.5. Gleby 

III.5.1. Rodzaje gleb 

Na terenie gminy Gierałtowice dominują dwa typy gleb: gleby bielicowe 
i pseudobielicowe oraz gleby brunatne wyługowane. Gleby brunatne dominują 
w południowo – wschodniej części gminy (Chudów – Paniówki). Gleby bielicowe 
i pseudobielicowe występują na terenie całej gminy z dominacją w rejonie Gierałtowic 
i Przyszowic oraz w sąsiedztwie doliny Kłodnicy. W rejonie doliny rzeki Kłodnicy 
w Paniówkach utworzyły się czarne ziemie zdegradowane. Na bardziej wilgotnych 
terenach utworzyły się gleby mułowo – torfowe i torfowo – mułowe. Większe ich 
powierzchnie występują w dolinach Potoku Gierałtowickiego, Ornontowickiego 
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i Paniówki. W dnach szerokich dolin i obniżeń z bardzo płytkim zaleganiem wód 
gruntowych (Jasienica, Potok Ornontowicki) występują mady.  
Struktura typów gleb na obszarze rolniczej części gminy Gierałtowice przedstawia się 
następująco: 

• A – bielicowe i pseudobielicowe o powierzchni 1722 ha, co stanowi 60% użytków 
rolnych, 

• B – brunatne właściwe o powierzchni 38 ha, co stanowi 1,3% użytków rolnych, 

• Bw – brunatne wyługowane o powierzchni 617 ha, co stanowi 21,5% użytków 
rolnych, 

• Dz – czarne ziemie wyługowane o powierzchni 166 ha, co stanowi 5,8% użytków 
rolnych, 

• Emt – mułowo – torfowe o powierzchni 38 ha, co stanowi 1,3% użytków rolnych, 

• Etm – torfowo – mułowe o powierzchni 45 ha, co stanowi 1,6% użytków rolnych, 

• Tn – torfy niskie o powierzchni 1 ha, co stanowi 0,1% użytków rolnych, 

• F – mady o powierzchni 231 ha, co stanowi 8,0% użytków rolnych, 

• FG – mady glejowe o powierzchni 14 ha, co stanowi 0,5% użytków rolnych. 
 
Strukturę typów gleb w gminie obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 3. Typy gleb występujących na terenie gminy Gierałtowice 
(źródło: Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Gierałtowice)  

 
Powyższa struktura nie obejmuje gleb na obszarach lasów i zadrzewień.  

Znaczna część terenów użytków rolnych, jak również użytków zielonych zostaje 
przeklasyfikowana i wykorzystana pod zabudowę: budownictwo mieszkaniowe, 
budownictwo przemysłowe, szlaki komunikacyjne.  
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III.5.2. Jakość gleb i ich degradacja 

Gleba stanowi podstawowy element środowiska przyrodniczego, który charakteryzuje 
się określonymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. W wyniku 
działalności człowieka właściwości te mogą ulec zmianom poprzez pogorszenie lub 
polepszenie żyzności gleby. Na żyzność gleby mają wpływ czynniki takie jak: budowa 
morfologiczna, miąższość gleby, właściwości fizyczne, termiczne, wodne i powietrzne, 
właściwości chemiczne i fizykochemiczne.  
Na stan gleb na terenie gminy Gierałtowice wpływają również następujące czynniki:  

• prowadzona eksploatacja górnicza na terenie gminy, która powoduje 
nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie, 

• nadmierne nawożenie, prowadzące do zwiększenia ilości metali ciężkich w glebie 
oraz substancji toksycznych, 

• bliskość dróg o zwiększonej intensywności użytkowania, położnych  
w bezpośrednim sąsiedztwie pól upranych, 

• niewłaściwe składowanie odpadów tzw. dzikie wysypiska, wypalanie traw, 
odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba.  

 

Rolnictwo 

Na glebach występujących na terenie gminy Gierałtowice wyróżniamy następujące 
kompleksy rolniczej przydatności:  

• pszenny dobry o powierzchni 667 ha, co stanowi 29,6% gruntów ornych, 

• żytni bardzo dobry o powierzchni 378 ha, co stanowi 16,8% gruntów ornych, 

• żytni dobry o powierzchni 285 ha, co stanowi 12,6% gruntów ornych, 

• żytni słaby o powierzchni 417 ha, co stanowi 18,5% gruntów ornych, 

• żytni bardzo słaby o powierzchni 4 ha, co stanowi 0,2% gruntów ornych, 

• zbożowo – pastewny mocny o powierzchni 420 ha, co stanowi 18,6% gruntów 
ornych 

• zbożowo – pastewny słaby o powierzchni 72 ha, co stanowi 3,2% gruntów 
ornych, 

• gleby orne przeznaczone pod użytki zielone o powierzchni 10 ha, co stanowi 
0,4% gruntów ornych, 

• średnie o powierzchni 505 ha, co stanowi 89,2% użytków zielonych, 

• słabe i bardzo słabe o powierzchni 61ha, co stanowi 10,8% użytków zielonych. 
Strukturę kompleksów rolniczych obrazuje poniższy wykres. 
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Wykres 4. Struktura kompleksów rolniczych występujących na terenie gminy Gierałtowice 
 (źródło: Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Gierałtowice)  

  

Na podstawie badań wykonanych w roku 2011 r. w wybranych punktach na terenie 
gminy Gierałtowice stwierdzono, iż przebadane użytki rolne są zróżnicowane i należą do 
kategorii agronomicznej średniej 67%, lekkiej 26% oraz ciężkiej 7%.  
 

Tablica 4. Kategorie agronomiczne gleb w gminie Gierałtowice  

Gleba bardzo lekka 
(%) 

Gleba lekka       
(%) 

Gleba średnia   
(%) 

Gleba ciężka      
(%) 

Gleba organiczna 
(%) 

0 26 67 7 0 

źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice 

 
Analiza odczynu i zasobności gleby wykazała ich zróżnicowanie, z przewagą bardzo 
kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych (87%), gleby obojętne stanowią 13%.  
 

Tablica 5. Odczyn gleb w gminie Gierałtowice 

Bardzo kwaśny   
(%) 

Kwaśny 
(%) 

Lekko kwaśny   
(%) 

Obojętny 
(%) 

Zasadowy 
(%) 

7 27 53 13 0 

źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice 

 
Zawartość makroskładników tj. fosforu, potasu i magnezu jest zróżnicowana z przewagą 
bardzo wysokiej: fosforu (47%), potasu (47%) i średniej magnezu (40%).  
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

49 

Tablica 6. Zawartość makroskładników w glebach gminy Gierałtowice 

Makroelement 
Bardzo niska   

(%) 
Niska 
(%) 

Średnia 
(%) 

Wysoka  
(%) 

Bardzo 
wysoka 

(%) 

fosfor 0 7 26 20 47 

potas 0 13 27 13 47 

magnez 7 7 40 13 33 

źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice 

 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono również zróżnicowane zawartości 
poszczególnych mikroelementów z przewagą zawartości średniej w przypadku: boru, 
manganu, miedzi i żelaza oraz wysokiej w przypadku cynku.  

Tablica 7. Zawartość mikroskładników w glebach gminy Gierałtowice 

Mikroelement 
Niska 
(%) 

Średnia 
(%) 

Wysoka  
(%) 

bor 33 67 0 

mangan 0 100 0 

miedź 0 93 7 

cynk 0 13 87 

żelazo 13 87 0 

źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice 

 

Zawartość metali ciężkich w glebach występujących na terenie gminy Gierałtowice  
tj. ołowiu, kadmu, niklu, cynku i miedzi, mieści się w granicach wartości dopuszczalnej, 
co kwalifikuje te grunty pod uprawę roślin do spożycia przez ludzi i zwierzęta a także 
pod pozostałe uprawy.  

Tablica 8. Zawartość metali ciężkich w glebie 

Metal ciężki 
Zawartość najniższa 

mg/kg  s.m. 
Zawartość najwyższa 

mg/kg s.m 
Wartości dopuszczalne 

mg/kg s.m. 

ołów 15,98 40,91 100 

kadm <0,50 1,391 4 

nikiel 2,0 15,52 100 

cynk 44,89 269,48 300 

miedź 4,75 13,50 150 

źródło: Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na użytkach rolnych 
Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice 
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Przeprowadzono również badania na zawartość azotu mineralnego w trzech poziomach 
gleby. Ogółem najwięcej gleb jest o średniej (27%) i bardzo wysokiej (22%) zawartości 
azotu mineralnego a najmniej o niskiej (13%) zawartości.          

Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej, 
następnie produkcja mleka i żywca wołowego. Według danych uzyskanych 
z Powszechnego spisu rolnego w 2010r. w gospodarstwach rolnych na terenie gminy 
Gierałtowice hodowanych jest 758 szt. bydła, 1 918 szt. trzody chlewnej oraz 6 368 szt. 
drobiu. 

Na terenie gminy Gierałtowice istnieje 1 gospodarstwo agroturystyczne znajdujące się  
w sołectwie Przyszowice.  
 

Górnictwo 
W wyniku eksploatacji górniczej na terenie gminy Gierałtowice część terenów 
stanowiących wcześniej grunty orne lub zielone stanowi na dzień dzisiejszy nieużytki. 
Osiadania terenu powodują powstawanie zagłębień bezodpływowych, co prowadzi do 
zaburzeń w odpływach powierzchniowych wód, a w konsekwencji do powstawania 
zalewisk i lokalnych podstopień terenu.  

Od stycznia 1999 r. na terenie gminy Gierałtowice prowadzone są działania 
rekultywacyjne związane z likwidacją zalewiska Wn-35. Zakres prac związanych 
z rekultywacją zalewiska Wn-35 obejmował pierwotnie teren 45 ha, na którym to 
wykonano, m.in. obwałowanie istniejącego terenu i budowę przepompowni wraz 
z rowem opaskowym. Z kolei teren objęty rekultywacją biologiczną (wierzchowina) 
stanowi 35,8 ha. Sposób rekultywacji polega na podwyższaniu międzywala 
z zastosowaniem odpadów wydobywczych o kodach 01 01 02 oraz 01 04 12. Po 
podwyższeniu terenu do rzędnych docelowych określonych w dokumentacji 
wierzchowina zostanie ostatecznie wyplantowana mechanicznie a następnie 
zahumusowana i obsiana trawą. We wrześniu 2011 roku został zakończony I etap 
rekultywacji w kierunku rolniczym terenu o powierzchni 8,3 ha. Na pozostałym terenie 
o powierzchni 27,5 ha kontynuowane będą roboty rekultywacyjne. Przewidywany 
termin zakończenia prac to 31.10.2014 r.   

W ramach usuwania szkód powstałych w wyniku prowadzonej eksploatacji, 
poszczególne kopalnie realizowały lub realizują następujące prace naprawcze:  

1) KWK Sośnica – Makoszowy:  

• Regulacja potoku Paniówka zgodnie z opracowanymi projektami; 

• Wykonanie rowu opaskowego od ul. Topolowej w Gierałtowicach do zbiornika  
Wn-18/80 w celu likwidacji zagrożenia powodziowego w tym rejonie; 

• Budowa kolektora z rowu A przy ul. Powstańców Śl. do potoku Cienka  
w Przyszowicach; 

• Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od ujścia 
potoku Chudowskiego do mostu w ciągu ul. Makoszowskiej – Legnickiej; 
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• Lewostronne obwałowanie rzeki Kłodnicy na odcinku od ujścia potoku Promna 
do rekultywowanego zalewiska Wn – 35; 

• Budowa tymczasowej przepompowni w rejonie ul. Wieczorka w Przyszowicach; 

• Regulacja rowu Ch-2 i rowu F wraz z wykonaniem zastawki na ujściu rowu Ch-2 
do rowu A; 

• Remont kolektora od zbiornika Wn-18/80 do potoku Bojkowskiego (wspólnie  
z KWK Knurów – Szczygłowice); 

• Zwiększenie retencji oraz wydajności przepompowni w rejonie 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 wraz z utrzymywaniem drożności  
i spadków rowów odprowadzających wodę. 

2) KWK Knurów – Szczygłowice: 

• Remont kolektora od zbiornika Wn-18/80 do potoku Bojkowiskiego (wspólnie  
z KWK Sośnica Makoszowy). 

Obecnie na terenie gminy Gierałtowice zakłady górnicze realizują zadania w zakresie 
usuwania szkód górniczych, wymienione w poniższej tabeli. 

Tablica 9. Wykaz zadań dotyczących usuwania szkód górniczych 

Lp. Nazwa zadania Aktualny stan realizacji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

1. Przebudowa przeciwpowodziowej 
infrastruktury technicznej 
w rejonie zbiornika Sośnica I 
i terenów przyległych 
z uwzględnieniem dotychczasowej 
funkcji zbiornika w aspekcie 
projektowanej, docelowej 
eksploatacji górniczej KWK 
„Sośnica-Makoszowy” na obszarze 
sołectwa Przyszowice 

Zadanie obejmuje projekt dla trzech obiektów 
budowlanych, których budowa może być prowadzona 
niezależnie. Są to: 
1. budowa grobli ziemnej z przesłoną przeciwfiltracyjną. 
2. budowa przepompowni wraz z rowami 

doprowadzającymi i rurociągami tocznymi oraz 
rowem odprowadzającym 

3. remont i przebudowa doprowadzalnika. 
W dniu 24.07.2012 r. wydana została przez Wojewodę 
Śląskiego decyzja o pozwoleniu na wykonanie bariery 
przeciwfiltracyjnej z groblą ziemną. Decyzja 
uprawomocniła się 18.08.2012 r. Uzyskano również 
niezbędne decyzje na usunięcie drzew i krzewów.  
W dniu 22.08.2012 r. dokonane zostało przekazanie 
placu budowy. Obecnie roboty są systematycznie 
realizowane. Realizacja etapu 2 i 3 możliwa będzie po 
uzyskaniu praw do działek gruntowych, na których 
zlokalizowane są zaprojektowane obiekty. 

KW S.A. 
Oddział KWK 

„Sośnica – 
Makoszowy” 

2. Podwyższenie i uszczelnienie 
obwałowania rzeki Kłodnicy na 
odcinku od rekultywowanego 
zalewiska Wn – 35 do ujścia 
potoku Chudowskiego 

W dniu 19.12.2011 r. dokonano wyboru wykonawcy 
projektu technicznego wraz z uzyskaniem wszelkich 
uzgodnień administracyjnych, w tym pozwolenia na 
„Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki 
Kłodnicy na odcinku od rekultywowanego zalewiska Wn 
– 35 do ujścia potoku Chudowskiego”. Termin realizacji 
opracowania – 10 miesiecy od daty podpisania umowy. 
W dniu 20.09.2012 r. ze względu na trudności 
w postępowaniach administracyjnych oraz na zmianę 
obowiązujących przepisów a także wymagań RZGW 
podane w czerwcu 2012 r., wykonawca zwrócił się do 
kopalni o przedłużenie terminu do 29.05.2013 r. 

KW S.A. 
Oddział KWK 

„Sośnica – 
Makoszowy” 
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Lp. Nazwa zadania Aktualny stan realizacji 
Podmiot 

odpowiedzialny 

3. Przebudowa przepompowni wraz 
z budową zbiornika retencyjnego 
na rowie Bojkowskim przy 
ul. Obrońców Granicy 

Plac budowy został przekazany w dniu 10.10.2012 r. 
Termin zakończenia zadania – 8 miesięcy od dnia 
przekazania placu budowy.  

KW S.A. 
Oddział KWK 

„Knurów – 
Szczygłowice” 

4. Zagospodarowanie zbiornika  
Ws-54/77 przy ul. Przemysłowej 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Brak informacji o 
postępach w realizacji zadania. 

KW S.A. 
 Oddział KWK 

„Knurów – 
Szczygłowice” 

Źródło: KW S.A. Oddział KWK „Sośnica  - Makoszowy”; Referat Inwestycji i Szkód Górniczych 

Wykaz zadań, do których realizacji zobowiązane są zakłady górnicze, prowadzące 
eksploatację na terenie gminy Gierałtowice, przedstawiono w punkcie IV.1.4. 

III.6. Zasoby kopalin 

Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 
zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. 
Rozwój geologiczny ternu gminy Gierałtowice spowodował powstanie złóż węgla 
kamiennego. Na obszarze gminy utwory karbonu, w tym pokłady węgla kamiennego, 
występują na znacznych głębokościach. Wychodnie utworów karbońskich na całym 
obszarze gminy występują pod pokrywą osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych. 
Eksploatacja węgla kamiennego w granicach gminy Gierałtowice prowadzona jest od 
1906 roku. Teren gminy znajduje się w obrębie 4 obszarów górniczych należących do 
następujących kopalń:  

1) obszar górniczy „Sośnica III” należący do Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK 
„Sośnica – Makoszowy” Ruch „Sośnica” o powierzchni 1022 ha (27% powierzchni 
gminy), obejmuje północno – zachodnią część gminy. Kompania Węglowa S.A. 
posiada koncesję nr 59/94 z dnia 21.04.1994 r. z terminem ważności do 
15.04.2020r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Gliwicach, 

2) obszar górniczy „Makoszowy II” należący do Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK 
„Sośnica – Makoszowy” Ruch „Makoszowy”, o powierzchni 949ha (25% powierzchni 
gminy), obejmuje północno – wschodnią część gminy. Kompania Węglowa S.A. 
posiada koncesję nr 115/94 z dnia 27.07.1994 r. z terminem ważności do 
31.07.2020 r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Zabrzu, 

3) obszar górniczy „Knurów” należący do Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK 
„Knurów – Szczygłowice” Ruch „Knurów”, zajmujący w obrębie gminy 592ha (16% 
powierzchni gminy), obejmuje zachodnią część gminy. Kompania Węglowa S.A. 
posiada koncesję nr 60/94 z dnia 21.04.1994 r. z terminem ważności do 
15.04.2020r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Knurowie. 

4) obszar górniczy „Ornontowice I” należący do Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
KWK „Budryk” o powierzchni 1193 ha (32% obszaru gminy), obejmuje południową 
część gminy. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada koncesję nr 13/94 z dnia 
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21.03.1994 r. z terminem ważności do 31.01.2019r. Szyby wydobywcze zakładu 
górniczego zlokalizowane są w Ornontowicach. 

Zgodnie z zapisami powyższych koncesji zakłady wydobywcze zobowiązane są do 
wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
określonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie 
naruszający określonego tym planem przeznaczenia terenu oraz stosowania systemów 
eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych. 

III.7. Wody powierzchniowe i podziemne 

III.7.1. Zasoby wód powierzchniowych 

Pod względem hydrograficznym teren gminy Gierałtowice położony jest w dorzeczu 
Odry. Sieć wód powierzchniowych w gminie kształtowana jest przez rzekę Kłodnicę, 
wraz z głównymi dopływami tj. Potokiem Chudowski (zwanym również Jasienica) oraz 
Potokiem Promna wraz z ich dopływami. 
Rzeka Kłodnica jest rzeką II rzędu, będącą prawostronnym dopływem Odry. Na obszarze 
gminy Gierałtowice Kłodnica płynie wzdłuż północno-wschodniej granicy, a szerokość 
jej doliny sięga 500 m. Rzeka Kłodnica poprzez niewielkie potoki i rowy melioracyjne 
odwadnia północną część Gminy.  
Pozostałą część obszaru Gminy odwadnia Potok Chudowski (potok III rzędu) oraz Potok 
Promna (potok III rzędu). 
Osiadania górnicze i konieczność odbudowy Kłodnicy spowodowały specyficzną 
sytuację hydrograficzną w tym rejonie. Do Kłodnicy bezpośrednio uchodzą jedynie 
potoki Jasienica i Promna oraz rów K-1. Natomiast pozostałe cieki kończą swój bieg 
przed obwałowaniami Kłodnicy, skąd woda jest przepompowniami przerzucana do 
wyżej położonej Kłodnicy. Podniesienie koryta Kłodnicy i jego obwałowanie 
spowodowało powstanie rozległych niecek bezodpływowych na zawalu, do których 
uchodzi dawny potok Cienka i szereg rowów odwadniających północną część Gminy. 
W niektórych nieckach bezodpływowych powstały zalewiska, z których woda jest 
odprowadzana przepompowniami. W sytuacji takiej znajduje się tu potok Cienka, który 
odwadnia północną część Przyszowic i prowadzi wody do zalewiska Sośnica 1 
(Wn 3a/69), skąd przepompownia nr 3 przerzuca wodę do Kłodnicy. Do potoku Cienka 
skierowano także kolektor odwadniający rejon od ul. Powstańców Śląskich wzdłuż 
ul. Gierałtowickiej. Podobnie odwadniany jest rejon między Jasienicą i ul. Makoszowską 
(Farskie), skąd przepompownia przerzuca wodę do doprowadzalnika, którym dalej 
spływa ona do zalewiska Sośnica 1. 

Potok Chudowski, mający swoje źródła poza obszarem Gminy, przepływa 
z południowego wschodu Gminy na północny-zachód, na odcinku około 3 km. Szerokość 
doliny waha się w przedziale 250-300 m. Ujściowy odcinek potoku jest uregulowany 
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i obwałowany, w celu zapobieżenia powstaniu cofki przy wysokich stanach wody 
w rzece Kłodnicy. 

Potok Promna przepływa wzdłuż północno-wschodniej granicy Gminy, na odcinku 
około 2,8 km. Szerokość doliny Potoku sięga 500 m.  W strefie ujściowej koryto potoku 
jest przełożone i uregulowane. 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy Gierałtowice uzupełniają potoki, 
stanowiące dopływy Jasienicy i Promnej, w tym Potok Paniówka, potok Ornontowicki,  
Potok Bujakowski, Potok Bojkowski, Potok Gierałtowicki, Potok Beksza oraz dobrze 
rozwinięta sieć rowów melioracyjnych. 

 
 

 
 
Rysunek 2. Mapa hydrograficzna gminy Gierałtowice 
 

Występujące na terenie gminy cieki powierzchniowe objęte są systemem monitoringu 
prowadzonego przez  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 
w oparciu o obowiązujący Program Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Obecnie systemem objęte są następujące punkty pomiarowe, zlokalizowane na ciekach 
powierzchniowych na terenie gminy Gierałtowice:  

• Promna w km 2,4, ujście do Kłodnicy, 

• Potok Chudowski w km 5,5, poniżej ujścia Potoku Ornontowickiego, 

• Potok Chudowski w km 1,3, ujście do Kłodnicy. 

Potok Paniówka 

Potok Chudowski 

Kłodnica 
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Ponadto jakość wód rzeki Kłodnicy badana jest w punktach zlokalizowanych na terenie 
gmin ościennych, co pozwala również na przybliżoną ocenę jakości Kłodnicy na 
analizowanym terenie: 

• Kłodnica w km 63,8, poniżej ujścia Jamny (Ruda Śląska), 

• Kłodnica w km 38,6, wpływ do zbiornika Dzierżno Duże (Gliwice). 
Ostatnie badania w ww. punktach przeprowadzono w 2009 roku. Przeprowadzona 
przez WIOŚ w Katowicach, na podstawie przeprowadzonych badań „Wstępna ocena 
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w punktach pomiarowo-
kontrolnych klasyfikuje wody w ciekach na terenie gminy Gierałtowice i ościennych pod 
względem klasy elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego, a ich 
stan/potencjał ekologiczny określa jako słaby lub umiarkowany. Szczegółową 
klasyfikację przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tablica 10. Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód 
w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie gminy Gierałtowice  

1) typ abiotyczny wg dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 
ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

2) elementy biologiczne: fitoplankton, fitobentos, makrofity 
3) elementy fizykochemiczne: temp., zawiesina ogólna, tlen rozpuszczony, ChZT, BZT5, OWO, substancje 

rozpuszczone, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość, azot amonowy, azotanowy, ogólny, fosfor ogólny 
4) substancje szczególnie szkodliwe: arsen, bar, bor, chrom ogólny, chrom (VI), cynk, miedź, fenole lotne, 

węglowodory ropopochodne, glin, cyjanki wolne 
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Badania jakości wody w wyżej opisywanych punktach pomiarowych objęte zostały 
również „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010-2012”. 
Harmonogram Podsystemu monitoringu jakości wód przewiduje wykonanie badań 
w 2012 roku. Obecnie wyniki nie są jeszcze dostępne i zostaną uwzględnione 
w najbliższym Raporcie z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice. 

Ponadto Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje co 4 lata oceny stopnia 
eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, tj. wzbogacenia wody biogenami, 
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost 
glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane 
zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości 
tych wód. Ostatnia „Ocena eutrofizacji rzek  w jednolitych częściach wód w latach 2008 – 
2010” wskazała wody objęte monitoringiem na terenie gminy Gierałtowice oraz gmin 
ościennych, jako eutroficzne. Wskazano przy tym, że analizowane jednolite części wód 
występują w obszarze wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Nie są to natomiast obszary zanieczyszczone lub 
zagrożone zanieczyszczeniami powodowanymi przez związki azotu ze źródeł rolniczych. 

Dodatkowo na zlecenie Urzędu Gminy Gierałtowice w 2011 roku przeprowadzono 
badania jakości wody w rowach melioracyjnych w zarządzie gminy Gierałtowice.  
Punkty pomiarowe zlokalizowano: 

• punk t nr 1: O-7 (potok Bojkowski w Gierałtowicach), 

• punkt nr 2: C-0 (potok Cienka w Przyszowicach), 

• punkt nr 3: Ch-7 (potok Paniówka w Przyszowicach), 

• punkt nr 4: O-3 (Chudów). 
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono ponadnormatywne, klasyfikujące stan 
wód poniżej dobrego, wartości ChZT i OWO oraz stężenie fosforanów. W badanych 
próbkach podwyższone było również stężenie ołowiu (patrz poniższa tabela).  

Tablica 11. Wyniki badań wody w rowach na terenie gminy Gierałtowice 

Parametr 
Wartość/ Stan wód wg Rozporządzenia Ministra Środowiska1 

O-7 C-0 Ch-7 O-3 

Temperatura, 
oC 

5,3-9,2 
- 

6,9-7,0 
- 

7,9-8,3 
- 

7,1 – 9,3 
- 

OWO, mgC/l 
54,64-59,20 

poniżej stanu db 
13,25-48,44 

poniżej stanu db 
19,41-25,36 

poniżej stanu db 
37,17 – 57,88 

poniżej stanu db 

ChZTCr, 
mgO2/l 

208-295 
poniżej stanu db 

52-99 
poniżej stanu db 

65-84 
poniżej stanu db 

191 – 274  
poniżej stanu db 

Przewodność 
w 20oC, 
μS/cm 

1064-1175 
dobry 

286-394 
dobry 

932-1097 
dobry 

620 – 875  
dobry 

                                                 
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1008) 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

57 

Parametr 
Wartość/ Stan wód wg Rozporządzenia Ministra Środowiska1 

O-7 C-0 Ch-7 O-3 

Siarczany, 
mgSO4/l 

58,17-72,06 
dobry 

29,38-34,37 
dobry 

65,5-75,5 
dobry 

35,66 – 44,30 
dobry 

Chlorki, 
mgCl/l 

92,17-109,89 
dobry 

21,27-38,99 
dobry 

141,80-152,43 
dobry 

63,81 – 74,45 
dobry 

Magnez, 
mgMg/l 

68,5-69,52 
dobry 

26,73-30,13 
dobry 

54,43-73,39 
dobry 

35,48 – 35,96 
dobry 

Wapń, 
mgCa/l 

91,2-100,8 
dobry 

32,0-38,4 
dobry 

75,2-91,2 
dobry 

40,0 – 56,0  
dobry 

Odczyn pH 
7,35-7,49 

dobry 
6,24-6,71 

dobry 
6,68-7,10 

dobry 
6,82 – 7,24 

 dobry 

Azotany, 
mgNO3/l 

brak 
- 

2,26-2,96 
dobry 

1,75-3,04 
dobry 

brak 
- 

Fosforany, 
mgPO4/l 

6,37-9,49 
poniżej stanu db 

brak 
- 

brak 
- 

4,27 – 5,54 
poniżej stanu db 

Mętność, 
NTU 

23,2-72,9 
- 

3,31-12,7 
- 

16,6-33,5 
- 

20,8 – 35,5 
- 

Twardość 
og., 
mgCaCO3/l 

282-284 
- 

110-124 
- 

224-302 
- 

146 – 148 
- 

Chrom, 
mgCr/l 

0,001-0,003 
- 

0,001 
- 

0,001-0,01 
- 

0,002 – 0,003 
- 

Cynk, mgZn/l 
0,04-0,05 

- 
0,01-0,07 

- 
0,02-0,20 

- 
0,08 – 0,09 

- 

Kadm, μgCd/l 
0,84-1,80 

nie osiągający db 
0,8-1,8 

nie osiągający db 
0,76-2,21 

nie osiągający db 
0,57 – 0,75 

 dobry 

Kobalt, 
mgCo/l 

0,00001-0,001 
- 

0,0003-0,001 
- 

0,001-0,01 
- 

0,002 – 0,004 
- 

Miedź, 
mgCu/l 

0,01 
- 

0,01-0,03 
- 

0,02-0,11 
- 

0,03 – 0,08 
- 

Nikiel μgNi/l 
0,3-0,5 
dobry 

2-5 
dobry 

8-24 
nieosiągający db 

0,3 – 1,0 
dobry 

Ołów, μPb/l 
2,5-6,3 
dobry 

2,5-16,6 
nieosiągający db 

1,0-46,8 
nieosiągający db 

5,1 – 30,7 
nieosiągający db 

Źródło: Opracowanie analizy czystości wód w rowach melioracyjnych znajdujących się w zarządzie gminy Gierałtowice; 
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Ochrony Powietrza; grudzień 2011 r. 

 
Podwyższone wartości wskaźników charakteryzujących zanieczyszczenie organiczne 
oraz obecność fosforanów i ołowiu świadczyć mogą o zanieczyszczeniu wód w badanych 
ciekach ściekami komunalnymi.  
Stan wód powinien ulec poprawie po zakończeniu realizowanej obecnie budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. 
 
Na obszarze gminy Gierałtowice nie występują naturalne zbiorniki wodne. 
Powierzchniową sieć hydrograficzną uzupełniają jednak zbiorniki pochodzenia 
antropogenicznego. Są to w większości zbiorniki powstałe w nieckach osiadania. Cechą 
charakterystyczną tych zbiorników jest duża zmienność ich powierzchni, głębokości 
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i pojemności, wynikająca ze zmian rzeźby terenu powodowanych bieżącą eksploatacją 
górniczą oraz prowadzonymi pracami rekultywacyjnymi zmierzającymi do ich likwidacji 
poprzez zasypanie. Łączna powierzchnia tych zbiorników wynosi około 63,9 ha, co 
stanowi 1,6% powierzchni Gminy. Największe z nich to m.in.: Wn 3/69 Sośnica 1, 
Wn 3a/69 Sośnica 2, Ws 54/77 Zlewnia Potoku Gierałtowickiego, Ws 79/93 Zlewnia 
Potoku Gierałtowickiego, Wn 42 ujściowy odcinek Promny, Wn 18/80 Zlewnia Potoku 
Bojkowskiego, Wn 24/89 Zlewnia Cienkiej oraz Ws 25/90 Zbiornik przepompowni nr 2. 
Zbiorniki te urozmaicają walory krajobrazowe obszaru i wpływają na podniesienie 
stopnia jego bioróżnorodności. Stanowią one miejsce rozmnażania się chronionych 
gatunków gadów i płazów. Z hydrologicznego punktu widzenia mają istotne znaczenie 
zwiększając stopień małej retencji. Zbiorniki z czystą wodą stanowią również ważny 
element środowiska wykorzystywany do wypoczynku i rekreacji (głównie wędkarstwo 
itp.).  
Na obszarze Gminy występuje również kilka niewielkich stawów hodowlanych o łącznej 
powierzchni około 7,3 ha. Stawy zlokalizowane są w ujściowym odcinku doliny Potoku 
Bujakowskiego. 

Jednym z istotnych problemów hydrologicznych występującym na terenie gminy 
Gierałtowice oraz gmin sąsiednich jest problem zagrożenia powodziowego. 
Dla zlewni rzeki Kłodnicy na analizowanym terenie charakterystyczne jest 
występowanie stosunkowo wyrównanego przebiegu odpływu w ciągu roku oraz 
podwyższone wartości przepływów minimalnych. Nieznacznie przeważa odpływ 
półrocza zimowego, który stanowi około 54 % odpływu rocznego w zlewni Kłodnicy. 
Taki cykl rocznego odpływu jest efektem wyraźnych antropogenicznych zaburzeń 
reżimów tych rzek, związanych głównie ze znacznym udziałem wód obcych w obiegu 
wód w zlewni (pobory wody, zrzuty ścieków, zabudowa obszarów itp.). Przyczynami 
wezbrań na terenie Gminy są najczęściej opady nawalne w okresie wiosennym i letnim, 
jak to miało miejsce w lipcu 1997 r. i maju 2010 r. Roztopowe powodzie wiosenne 
występują bardzo rzadko i nie przybierają wielkich rozmiarów. Nie występują natomiast 
powodzie zatorowe zimowe, ponieważ wody w większości potoków nie zamarzają 
z uwagi na ich zanieczyszczenie.  
Możliwość wystąpienia powodzi lokalnych wynika również z nierównomiernego 
osiadania terenu i tworzenia się lokalnych zalewisk spowodowanych eksploatacją 
pokładów węgla kamiennego. 
 
Zgodnie z obowiązującym Prawem wodnym Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach opracował studium zagrożenia powodziowego dorzeczy. Dotychczas 
opracowano takie studium dla Odry i jej głównych dopływów (w tym Kłodnicy). Zgodnie 
z opracowanym Studium wyznaczona strefa bezpośredniego zagrożenia powodziowego 
dla Kłodnicy mieści się w obrębie obwałowań. W granicach gminy Gierałtowice rzeka 
Kłodnica jest na większości swej długości obwałowana lub ma podniesione obrzeże  
w postaci hałdowałów. Ponadto Jasienica posiada obustronne obwałowania na odcinku 
od ujścia do ok. 900 m w górę potoku. 
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III.7.2. Zasoby wód podziemnych 

Gmina Gierałtowice położona jest zasadniczo poza obszarem Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych (GZWP).  Jedynie niewielki obszar Gminy, w północno-wschodniej 
części pogrywa się z obrzeżem GZWP nr 331 „Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica”. 
Znajdujące się na terenie Gminy poziomy wodonośne nie mają większego znaczenia 
gospodarczego. Poziomy te związane są z budową geologiczną obszaru, tj. piętrem 
czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na całym obszarze Gminy i 
charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami hydrogeologicznymi zależnymi od 
miąższości i wykształcenia litologicznego osadów, stanowiąc w zależności od miąższości 
utworów czwartorzędowych jeden lub więcej horyzontów wodonośnych.  Głębokość 
zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych jest różna, w zależności od warunków 
hydrometeorologicznych, budowy geologicznej i rzeźby obszaru. Płytkie (1-2 m) 
zaleganie poziomu charakterystyczne jest dla niżej położonych obszarów dolin 
rzecznych oraz wokół zalewisk górniczych. Natomiast na obszarach wysoczyznowych 
głębokość ta wzrasta do powyżej 5 m.  
Czwartorzędowe poziomy wodonośne mają bezpośredni kontakt z wodami 
powierzchniowymi, zasilając je lub drenując. Spływ wód gruntowych w obrębie tych 
poziomów odbywa się w kierunku dolin. Zasilanie ich odbywa się przez opady 
atmosferyczne. Zasobność czwartorzędowego poziomu wodonośnego jest nieco większa 
w rejonach występowania dolin kopalnych z uwagi na ich wypełnienie utworami 
czwartorzędowymi o znacznej miąższości. Wody z obszaru Gminy spływają warstwami 
wodonośnymi w kierunku północnym ku kopalnej dolinie Kłodnicy. Stanowią one część 
Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych Rejonu Górnej Odry (UPWP QI). Największe 
z nich występują w dolinie Kłodnicy, w tym w północno-wschodniej części gminy 
Gierałtowice w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 331 „Dolina 
Kopalna rzeki Górna Kłodnica”.  
Na obszarze gminy Gierałtowice nie ma dużych ujęć wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych do celów komunalnych. Występują natomiast nieliczne ujęcia wody 
do celów gospodarczych w gospodarstwach indywidualnych. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny tworzy kilka do kilkunastu horyzontów 
wodonośnych, występujących w cienkich na ogół warstwach piasków zailonych oraz 
margli gipsowych i gipsów. Horyzonty wodonośne w utworach trzeciorzędowych ze 
względu na małą wydajność i wysokie zmineralizowanie nie mają praktycznego 
znaczenia. 

Karboński poziom wodonośny charakteryzuje się występowaniem  zespołów 
oddzielnych poziomów wodonośnych zbudowanych z piaskowców i mułowców. 
Poziomy te, o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu metrów, są od siebie izolowane 
wkładkami nieprzepuszczalnych iłowców. Wody tego poziomu, ze względu na 
przykrycie grubą warstwą iłów trzeciorzędowych, mają bardzo ograniczone zasilanie. 
Podstawę drenażu karbońskich poziomów wodonośnych stanowią wyrobiska górnicze 
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kopalń węgla kamiennego. Na obszarze Gminy poziom ten jest drenowany przez 
kopalnie, które pompują z poziomu karbońskiego znaczne ilości wody. Część z tych wód 
jest wykorzystywana przez kopalnie do celów technologicznych. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie występują ujęcia wody na potrzeby zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. Nie jest również badana jakość wód podziemnych w ramach 
krajowej sieci monitoringu zwykłych wód podziemnych.  

III.7.3. Zaopatrzenie w wodę 

Zadania Gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę realizowane są przez 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, przy 
ul. K. Miarki 1. 
Gmina Gierałtowice nie posiada własnych ujęć wód dla celów zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę. Źródło zaopatrzenia gminy w wodę pitną stanowi w całości woda zakupywana 
od (wg danych za 2011 rok): PWiK Sp. z o.o. w Knurowie, ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu, 
ZGKiW Ornontowice oraz ZIM Sp. z o.o. 

Woda przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze jest systematycznie badana w ramach 
kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Punkty 
poboru wody objęte są również kontrolą Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego. 
W latach 2010-2012 r. badaniom podlegała woda pobrana z czterech stałych punktów 
monitoringowych: 

• Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 52 w Chudowie, 

• Studzienka wodomierzowa, ul. Gliwicka w Paniówkach, 

• Przedszkole, ul. Powstańców 41 w Gierałtowicach, 

• PGK Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1 w Przyszowicach 
oraz dodatkowo w przedszkolu w Przyszowicach, przy ul. Parkowej 11 oraz Pływalni 
„Wodnik” w Paniówkach, przy ul. Gliwickiej 11b. 
Z informacji przedkładanych okresowo przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Gliwicach, na podstawie wyników badań próbek wody pobranych 
w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego do badań laboratoryjnych 
bakteriologicznych i fizykochemicznych z ww. punktów monitoringowych 
usytuowanych na sieci wodociągowej wynika, że jakość wody pitnej na terenie gminy 
Gierałtowice, poza incydentalnymi przekroczeniami norm mętności, żelaza i manganu, 
spełnia wymagania dla wody pitnej, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.). 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach każdorazowo po 
zgłoszeniu przekroczeń podejmowało niezwłocznie działania naprawcze polegające na 
płukaniu sieci wodociągowej. Ponowne badania kontrolne próbek nie potwierdzały 
przekroczeń. 
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Ponadto, w związku z wystąpieniem intensywnych opadów deszczu i powodzi na 
przełomie maja i czerwca 2010 r. dodatkowo wzmożono nadzór nad jakością wody na 
terenach podtopionych. Woda w badanym zakresie bakteriologicznym 
i fizykochemicznym spełniała wymogi określone normami. 

Wyniki analiz wody wprowadzanej do sieci zestawiono w poniższej tablicy. 

Tablica 12. Wyniki badań próbek wody pobranych w 2011 r. przez PPIS 
w Gliwicach/PGK Sp. z o.o. 

Nazwa punktu 
poboru 

Ilość 
próbek 

pobranych 
do badań 

Liczba próbek 
przekraczających 

wartości 
dopuszczalne 

Parametry 
przekraczające 

wartości 
dopuszczalne 

Maksymalna 
wartość 

przekroczenia 

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenie2 

fizykochemiczne 

bakteriologiczne 

Gierałtowice  
ul. Powstańców 41 
Przedszkole 

6/4 2/1 
mętność/0 
odczyn/0 
0/żelazo 

2,6 NTU 
6,2 

363 µg/l 

1 NTU 
6,5-9,5 

200 µg/l 

4/4 0 - - - 

Przyszowice  
ul. K. Miarki 1  
PGK Sp. z o.o. 

5/4 ½ 

barwa/0 
mętność/mętność 

żelazo/żelazo 
0/mangan 

30 
5,1/1,7 NTU 

1850/415 µg/l  
77 µg/l 

akceptowalny 
1 NTU 

200 µg/l 
50 µg/l 

4/3 0 - - - 

Paniówki 
ul. Gliwicka 
studzienka 
wodomierzowa 

4/3 0/1 
mętność 

żelazo 
1,9 NTU 
318 µg/l 

1 NTU 
200 µg/l 

4/3 0 - - - 

Chudów 
ul. Szkolna 52 
Szkoła 
Podstawowa 

4/4 0/1 
mętność 
mangan 
żelazo 

1,9 NTU 
62 µg/l 

427 µg/l 

1 NTU 
50 µg/l 

200 µg/l 

4/4 0 - - - 

źródło: PPIS 

 
Woda dostarczana jest do mieszkańców siecią wodociągową. Sieć wodociągowa na 
terenie gminy Gierałtowice administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. 
Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 88,0 km, z czego: 

• wykonanej z PE 59%, tj. 52,0 km, 

• wykonanej ze stali 41%, tj. 36,0 km. 

Sieć obejmuje całość obszaru gminy korzysta z niej blisko 100% mieszkańców, za 
wyjątkiem kilku zabudowań zaopatrujących się w wodę z własnych studni. Ilość 
przyłączy wodociągowych wynosi 3 216 szt.  

                                                 
2 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie  jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zm.) 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

62 

Zużycie wody wodociągowej w 2011 r. wyniosło w Gminie 377 772 m3/rok. 

Plany dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej przedstawiono  
w punkcie dotyczącym identyfikacji potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
(punkt IV.2.2). 

III.7.4. Odprowadzanie ścieków 

Kanalizacja sanitarna 

Gmina Gierałtowice nie jest obecnie kompleksowo wyposażona w zbiorczą sieć 
kanalizacji sanitarnej.  
Obecnie w gminie Gierałtowice realizowany jest projekt „Kanalizacja sanitarna wraz 
z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice”. Projekt realizowany jest przy 
współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura 
i Środowisko  - działania 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno - ściekowa. Umowa na dofinansowanie 
projektu podpisana została 16 grudnia 2009 r. w siedzibie Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W latach 2009 – 2012 rozpoczęto zatem prace przy budowie kanalizacji na terenie 
gminy, tj. wyłoniono wykonawców i prowadzone są prace przy realizacji kontraktów: 

• Kontrakt nr 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach” 

• Kontrakt nr 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach” 

• Kontrakt nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach” 

• Kontrakt nr 4 „Budowa kanalizacji sanitarnej w Chudowie” 

• Kontrakt nr 5 „Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach” 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest w IV kwartale 2013 r.  

Ponadto w okresie od 04.2009 r. do 12.2009 r. opracowany został projekt budowlany 
i przeprowadzona rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Paniówkach, związana 
ze zwiększeniem jej wydajności. 

Obecnie jedynie przy wybranych obiektach gminnych znajdują się lokalne oczyszczalnie 
ścieków. Dane dotyczące lokalnych oczyszczalni przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tablica 13. Istniejące oczyszczalnie ścieków komunalnych w gminie Gierałtowice 

Lp Lokalizacja Typ 
Przepustowość 

m3/d 
1 2 3 3 

1 
Urząd Gminy Gierałtowice 
ul. Ks. Roboty 48 

b.d. 6 

2 Szkoła Podstawowa w 
Gierałtowcach 

MINIDEPURAL MD 
75 

30 
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Lp Lokalizacja Typ 
Przepustowość 

m3/d 
1 2 3 3 

ul. Powstańców 41 

3 
Szkoła Podstawowa w Paniówkach 
ul. Zwycięstwa 44 BIOCLERE 40 

4 
Szkoła Podstawowa w 
Przyszowicach  
ul. Szkolna 4 (nowa) 

WP 80 15 

5 
Szkoła Podstawowa w 
Przyszowicach  
ul. Szkolna 3 (stara) 

SEBICO 3 

6 
Szkoła Podstawowa w Chudowie 
ul. Szkolna 52 

PURFLO-MINIFLO 3 

7 
Oczyszczalnia w Chudowie  
ul. Nowa 

TOPAS 100 15 

8 
Boisko Sportowe LKS w Chudowie 
ul. Zabrska 

MINIDEPURAL MD 
50R 

10 

9 Oczyszczalnie przydomowe Drenaż do 5m3/d 

Źródło: PGK Sp. z o.o. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej (nie uwzględniając obecnie realizowanej 
inwestycji) wynosi 1,1 km. Liczba przyłączy kanalizacyjnych wynosi 39 szt. 
Na obszarach nie skanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach 
bezodpływowych lub, w ograniczonym zakresie, poddawane oczyszczaniu 
w przydomowych oczyszczalniach ścieków, z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych 
do ziemi.  

Wywóz nieczystości ciekłych z terenu gminy prowadzą przedsiębiorcy posiadający 
stosowne zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice i spełniający wymagania określone 
w Uchwale XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Gierałtowice, tj.: 
1) Transport Ciężki Usługi Asenizacyjne Eugeniusz Furgoł,  

Knurów, ul. Sienkiewicza 3/3  
2) USŁUGI ASENIZACYJNE Konrad Szolc; Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 44 
3) Działalność Usługowa Jan Pilny; Gierałtowice, ul. Korfantego 20  
4) REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.;  Gliwice, ul. Kaszubska 2 
5) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. 

Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87  
6) WC SERWIS Bańska, Kucharski Sp. J.;  Zabrze, ul. Pod Borem 10  

(toalety przenośne) 
7) TOI TOI Polska Sp. z o.o.; Warszawa, ul. Płochocińska 29 (toalety przenośne) 
8) Z.G. Kaletka, G Nowicki Mistral S. J.;  Knurów, ul. Targowa 9  
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Ilość zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub oczyszczalni 
przydomowych w gminie jest odpowiednia do ilości gospodarstw domowych. 
Ścieki wywożone są do stacji zlewnych oczyszczalni ścieków w Knurowie i w Gliwicach. 
Gmina prowadzi stałe działania kontrolne w zakresie prawidłowego pozbywania się 
nieczystości ciekłych z posesji na terenie Gminy oraz kontrole ww. przedsiębiorców 
w zakresie spełnienia wymagań obowiązujących decyzji. 

Problemem w dalszym ciągu stanowią jednak niekontrolowane odprowadzenia ścieków 
bytowych do ziemi lub wód płynących. Gmina prowadzi sukcesywne działania, by takie 
przypadki wykrywać i skutecznie zwalczać. 

Plany dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej przedstawiono 
w punkcie dotyczącym identyfikacji potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
(punkt IV.2.2). 

Kanalizacja deszczowa 

Sieć kanalizacji deszczowej przebiega na terenie wszystkich czterech sołectw gminy 
Gierałtowice. Łączna długość sieci wraz z przyłączami wynosi ok. 63 km.  
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są m.in. do Potoku Chudowskiego, Potoku 
Paniówka, Potoku Promna, Potoku Gierałtowickiego, rowu Ch-20, O-3, Ch-10 i in. Stan 
techniczny kanalizacji określa się jako dobry.  
Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z terenów utwardzonych 
odpływają do rowów przydrożnych, rowów melioracyjnych itp. 

III.7.5. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Na obszarze gminy Gierałtowice stosunki wodne zostały znacząco zantropogenizowane. 
Zmiany te związane są z regulacją rzek i potoków, zmianami rzeźby terenu 
powodowanymi bieżącą eksploatacją górniczą oraz prowadzonymi pracami 
rekultywacyjnymi oraz zmianami chemizmu wód wywołanymi ich zanieczyszczeniem. 

Najważniejszymi czynnikami stwarzającymi zagrożenie dla jakości wód są: 

• zanieczyszczenia ze ścieków bytowo-gospodarczych, 

• zanieczyszczenia z nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony 
roślin, 

• zanieczyszczenia komunikacyjne ze spalania paliw oraz środków zimowego 
utrzymania dróg. 

Istotnym problemem w Gminie jest niekontrolowane odprowadzenia ścieków bytowych 
do ziemi lub wód płynących. Nieszczelne szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji, 
stanowią znaczące zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych 
i powierzchniowych. Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia organiczne 
(co skutkuje podwyższeniem wskaźników BZT5 i ChZT) oraz azot amonowy i fosforany. 
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Gmina w ramach posiadanych kompetencji prowadzi sukcesywne działania, by takie 
przypadki wykrywać i skutecznie ograniczać skalę problemu. Najważniejsze 
i potencjalnie najskuteczniejsze działania to budowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków, która ma na celu definitywne rozwiązanie kwestii i docelowo 
skierowanie do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z terenu całej Gminy, tym 
samym wyeliminowanie odprowadzania do środowiska ścieków nieoczyszczonych. 

Ścieki deszczowe z dróg i placów stanowią potencjalne źródło zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg. 
Stąd też wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej, odprowadzające wody opadowe 
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, 
wojewódzkich i powiatowych klasy G, zgodnie z obowiązującymi zapisami § 19, ust. 2 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), 
odprowadzane są do odbiornika po oczyszczeniu w separatorze substancji 
ropopochodnych. 
Wody opadowe z terenów utwardzonych, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji 
deszczowej, oczyszczane są również z nadmiernej zawiesiny. Warunkiem przyłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej jest zabudowanie studni z osadnikiem 
zatrzymującym drobne frakcje. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie ma obecnie obiektów, które poprzez potencjalny 
wpływ na jakość wód powierzchniowych lub podziemnych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami wymagają prowadzenia monitoringu. 
W niedalekiej przyszłości monitorowany będzie wpływ na środowisko gruntowo-wodne 
oczyszczalni ścieków w Przyszowicach oraz stacji paliw w Przyszowicach. 

Na terenie Gminy nie ma ujęć wód do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stąd nie 
wyznaczono również wymaganych dla ujęć stref ochronnych. 
 

Zagadnienia związane z zagrożeniem powodziowym omówiono w części Programu, 

dotyczącej klęsk żywiołowych (punkt III.13.2). 
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III.8. Gospodarka odpadami 

III.8.1. Odpady komunalne 

Odpady komunalne zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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. 

Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Gierałtowice od kilku lat 
kształtuje się na w miarę stałym poziomie. Masę zebranych odpadów komunalnych 
przedstawia poniższa tabela. „Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
2014” podaje, iż wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych dla terenów wiejskich 
w 2010 roku wynosił 243 kg/M/rok. W gminie Gierałtowice ilość zebranych odpadów 
komunalnych na 1 mieszkańca na rok wynosiła 155,14 Mg w roku 2010, co stanowiło 
niższą wartość od tej podanej w WPGO 2014.  

Tablica 14. Zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych na terenie gminy 
Gierałtowice w latach 2009 – 2011. 

Lata 2009 2010 2011 

Masa [Mg] 1 514,63 1 672,66 1 654,96 
Źródło:  sprawozdania składanych przez przedsiębiorców do Urzędu Gminy 

 

Zmieszane odpady komunalne są zbierane przez mieszkańców do 
pojemników o pojemności określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Gierałtowice i odbierane przez uprawniony podmiot co najmniej raz na 
4 tygodnie. 
Na terenie gminy Gierałtowice selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest „u źródła”. 
Właściciele nieruchomości gromadzą odpady w odpowiednio oznakowanych workach, 
odbieranych raz w miesiącu przez uprawniony podmiot. Worki, zgodnie z Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gierałtowice, utrzymane są 
w następującej kolorystyce: 

� żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
� zielony z przeznaczeniem na szkło, 
� niebieski z przeznaczeniem na papier. 

Ponadto dwa razy w miesiącu, w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca (od kwietnia do 
listopada) po zgłoszeniu chęci wywozu sprzed posesji odbierane są worki  koloru 
brązowego z odpadami ulegającymi biodegradacji.  
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Oprócz wyżej wymienionych odpadów selektywnie zbierane są również takie odpady 
jak: 
1) odpady wielkogabarytowe – zbiórka tych odpadów organizowana jest raz do roku na 
wiosnę. Mieszkańcy wystawiają niepotrzebne sprzęty przed posesje w przeddzień 
określonego harmonogramem dnia zbiórki, skąd odbierane są w następnym dniu przez 
uprawniony podmiot.  
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbiórka ta ma miejsce co najmniej raz 
do roku. Mieszkańcy wystawiają zbędny sprzęt RTV i AGD o większych rozmiarach 
przed posesjami, skąd odbierany jest przez uprawniony podmiot w określonych dniach. 
Sprzęt o mniejszych gabarytach mieszkańcy we własnym zakresie dostarczają do 
wyznaczonych miejsc. Oprócz możliwości oddania zużytego sprzętu podczas zbiórek 
organizowanych przez gminę, mieszkańcy mogą również oddać te odpady do jednostek 
handlowych na zasadzie wymiany przy zakupie nowego sprzętu. 

3) baterie i akumulatory małogabarytowe – wszystkie rodzaje ogniw i małych 
akumulatorów, za wyjątkiem akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych 
i podobnych) odbierane są przez uprawniony podmiot ze specjalnych pojemników 
znajdujących się we wszystkich Szkołach Podstawowych i Gimnazjach gminy 
Gierałtowice, a także przy wejściu do Urzędu Gminy, przy wejściu do Pałacu 
w Przyszowicach, w Ośrodku Pomocy Społecznej i sklepie Chelmar w Gierałtowicach. 
4) odpady niebezpieczne – na przełomie października i listopada 2010 roku 
zorganizowano pierwszą zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy 
w określonych dniach dostarczali do mobilnego punktu zbiórki pozostałości farb, 
lakierów, klejów, środków do konserwacji drewna, rozpuszczalników, olejów 
silnikowych, smarów, środków ochrony roślin, środków dezynfekcyjnych 
i owadobójczych oraz zużyte opakowania po ww. odpadach (z tworzyw sztucznych 
i metalu), świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe oraz inne odpady 
zawierające rtęć, zużyte filtry samochodowe (olejowe, paliwowe, powietrzne) oraz inne 
niezidentyfikowane odpady niebezpieczne. W kolejnych latach zbiórka była 
kontynuowana. 
5) przeterminowane i zbędne leki – w 2010 roku w wyznaczonych miejscach rozpoczęła 
się zbiórka tych odpadów. Gmina zakupiła pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
i zbędnych leków. Znajdują się one w aptekach w Gierałtowicach, Przyszowicach 
i Paniówkach oraz w Ośrodkach Zdrowia w Gierałtowicach i Chudowie. Mieszkańcy 
dostarczają do nich leki, skąd odbiera je wyspecjalizowana firma.  
6) zużyte opony – w październiku 2010 roku mieszkańcy mogli oddawać opony 
z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych oraz opony rolnicze do jednego 
z czterech punktów zlokalizowanych na terenie gminy, skąd zostały one odebrane przez 
uprawniony podmiot i następnie oddane do recyklingu. W 2012 roku zbiórka opon 
została połączona ze zbiórką „elektrośmieci”. Oprócz tego mieszkańcy mogą zużyte 
opony oddać do punktów serwisowych, firm eksploatujących pojazdy i stacji demontażu. 
 
Poniższa tabela przedstawia ilość i rodzaje odpadów komunalnych z grupy 20 
zebranych selektywnie poddanych poszczególnym procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2009 – 2011: 
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• D1 Składowanie na składowiskach odpadów obojętnych, 

• R15 Przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do 
recyklingu. 

Ilość odebranych w 2010 i 2011 roku komunalnych odpadów niebezpiecznych, 
przeterminowanych i zbędnych leków oraz opon podano w punkcie III.8.2. 

Tablica 15. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych z grupy 20 zebranych selektywnie 
poddanych poszczególnym procesom odzysku lub unieszkodliwiania na 
terenie gminy w latach  2009 – 2011. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 

masa 
[Mg] 

rodzaj 
procesu 

odzysku lub 
unieszkod-

liwiania 

masa 
[Mg] 

rodzaj 
procesu 
odzysku 

lub 
unieszkod-

liwiania 

masa 
[Mg] 

rodzaj 
procesu 
odzysku 

lub 
unieszkod-

liwiania 

20 01 01 Papier i tektura 14,95 R15 6,85 R15 10,00 R15 

20 01 02 Szkło 151,06 R15 59,02 R15 76,70 R15 

20 01 39 
Tworzywa 
sztuczne 

32,35 R15 17,95 R15 25,30 R15 

20 01 35* 
20 01 36 

Zużyte urządzenia 
elektryczne 

i elektroniczne 
- - 20,84 R15 3,95 R15 

20 03 01 
Niesegregowane 

odpady komunalne 
1 237,82 D1 1286,06 D1 1295,27 D1 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
18,05 D1 125,00 R15 125,84 R15 

20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 
60,40 D1 156,94 R15 118,00 R15 

Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gierałtowice za lata 2009-2010 

 
W całkowitym strumieniu odpadów komunalnych odebranych w roku 2011, odpady 
selektywnie odebrane stanowiły 21,72%. 
Obecnie (stan na 01.09.2012 r.) zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych objętych jest 96,51 % wszystkich posesji znajdujących się na terenie 
gminy Gierałtowice. Ilość ta w porównaniu z rokiem 2008 wzrosła o 3,7 %. 
W przypadku, gdy weźmiemy pod uwagę tylko posesje zamieszkałe zorganizowanym 
systemem jest objętych 98,38 % posesji.  
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Wykres 5. Procent posesji znajdujących się na terenie gminy Gierałtowice objętych 
zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych w latach 2009 – 2011 
(źródło: opracowanie własne) 

 
Wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy na podstawie zezwoleń wydanych przez 
Wójta Gminy Gierałtowice prowadzi 8 firm: 

1)  REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.;  Gliwice, ul. Kaszubska 2 
2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o.; Knurów, 

ul. Szpitalna 7 
3) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. 

Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87  
4) Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej „ALBA” Sp. z o.o.; Chorzów, ul. Bytkowska 15 
5) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.; Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 
6) Strach i Synowie Sp. z o.o.; Częstochowa, ul. Bór 137 
7) Zakład Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO-SYSTEM” Bożena 

Strach i Waldemar Strach Sp. J.; Konopiska, ul. Spółdzielcza 1/1 
8) Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach; Konopiska, Korzonek 98 

III.8.2. Odpady niebezpieczne 

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych stanowią pozostałości farb, 
lakierów, klejów, środków do konserwacji drewna, rozpuszczalników, olejów 
silnikowych, smarów, środków ochrony roślin, środków dezynfekcyjnych 
i owadobójczych oraz zużyte opakowania po ww. odpadach (z tworzyw sztucznych 
i metalu), świetlówki, żarówki energooszczędne, termometry rtęciowe oraz inne odpady 
zawierające rtęć, zużyte filtry samochodowe (olejowe, paliwowe, powietrzne) itp. 

Raz do roku, począwszy od 2010 roku, na terenie gminy Gierałtowice organizowana jest 
zbiórka komunalnych odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy w określonych dniach 
dostarczają do mobilnego punktu zbiórki ww. rodzaje odpadów. W poniższej tabeli 
zestawiono ilości odpadów niebezpiecznych spoza grupy 20 (wyjątek stanowią odpady 
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olejów i tłuszczów zebrane podczas zbiórki odpadów niebezpiecznych) i baterii 
odebranych w latach 2009 – 2011, poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub 
odzysku.  

Baterie i akumulatory małogabarytowe z gospodarstw domowych odbierane są 
z pojemników w punktach handlowych, w placówkach oświatowych i innych miejscach 
użyteczności publicznej. Akumulatory przekazywane są przez mieszkańców głównie do 
punktów, w których kupowany jest nowy akumulator (wymiana akumulatorów) lub 
gdzie prowadzona jest naprawa pojazdu (warsztaty samochodowe). 

Tablica 16. Ilość i rodzaje odpadów niebezpiecznych i innych spoza grupy 20 
poddanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania lub odzysku na 
terenie Gminy w latach 2009 – 2011. 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 

2009 r. 2010 r. 2011 r. 

masa 
[Mg] 

rodzaj 
procesu 

unieszkodli
wiania lub 

odzysku 

masa 
[Mg] 

rodzaj 
procesu 

unieszkodli
wiania lub 

odzysku 

masa 
[Mg] 

rodzaj 
procesu 

unieszkodli
wiania lub 

odzysku 

08 04 10 
Odpadowe kleje 
i szczeliwa  

- - 0,40 D5 0,21 D5 

16 01 03 Zużyte opony - - 12,15 D10 - - 

16 06 04 
Baterie 
alkaliczne 

0,41 R15, R4 0,14 R15, R4 - - 

15 01 10* 

Opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji 
niebezpiecznych 
lub nimi 
zanieczyszczone 

- - 0,80 D5 1,39 D5 

16 01 07* Filtry olejowe - - 0,48 D5 0,31 D5 

16 02 13* 

Zużyte 
urządzenia 
zawierające 
niebezpieczne 
elementy 

- - 0,02 D5 0,08 D5 

18 01 09 Leki - - 0,17 D10 0,14 D10 

20 01 26 Oleje i tłuszcze - - 0,80 D5 - - 

Źródło: sprawozdanie z realizacji Programu Gospodarki Odpadami dla Gminy Gierałtowice za lata 2009-2011 

Ponadto, w 2005 roku, na terenie gminy Gierałtowice została przeprowadzona 
kompleksowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. W jej wyniku powstało 
szczegółowe opracowanie, w którym oprócz opisu teoretycznego, zestawiono posesje, 
na których znajduje się azbest. Na terenie gminy zinwentaryzowano 265,78 Mg 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

71 

(23010 m2) wyrobów zawierających azbest na 192 posesjach, głównie płyt eternitowych 
i płyt izolacyjnych. W latach 2006-2009 gmina Gierałtowice udzielała dofinansowania 
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów załadunku, 
transportu i składowania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji 
pokryć dachowych i elewacji z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy 
Gierałtowice. W ramach tego dofinansowania udzielono łącznie 2 244,51 zł dotacji. 
Obecnie, od lipca 2011 r. na terenie gminy Gierałtowice obowiązuje Uchwała 
nr VIII/63/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011 r. w sprawie określenia zasad 
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów 
załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych położonych na terenie gminy Gierałtowice. Do tej pory udzielono 
1 135,60 zł dotacji. Do 01.09.2012 r. z terenu gminy Gierałtowice usunięto łącznie 
28,05 Mg azbestu z 13 posesji, co stanowi około 11% zinwentaryzowanej w 2005 roku 
ilości odpadów zawierających azbest. 

III.8.3. Odpady pochodzące z sektora gospodarczego 

Odpady powstające w gminie w sektorze gospodarczym pochodzą głównie z firm 
i placówek świadczących różnego rodzaju usługi np. naprawy bieżące dróg, naprawy 
pojazdów, transportowe i inne.  

Według danych Wojewódzkiego Systemu Odpadowego (WSO) prowadzonego przez 
Marszałka Województwa na terenie gminy w roku 2011 wytworzono około 2 156,14 Mg 
odpadów.  Zamieszczona poniżej tabela przedstawia ilości odpadów wytworzonych 
w sektorze gospodarczym w roku 2011 oraz informacje na temat ich dalszego 
zagospodarowania.  

Tablica 17. Gospodarka odpadami z sektora gospodarczego w 2011 roku 

Grupa 
Nazwa grupy 

odpadu 

Ilość odpadów [Mg/rok] 

Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne 
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01 

Odpady powstające 
przy poszukiwaniu, 
wydobywaniu, 
fizycznej i 
chemicznej 
przeróbce rud oraz 
innych kopalin 

- - - - 
464 604,32 

(R14) 
- 

07 
Odpady z produkcji, 
przygotowania, 
obrotu i stosowania 
produktów 

- - - 695,82 
857,01            
(R14) 

- 
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Grupa 
Nazwa grupy 

odpadu 

Ilość odpadów [Mg/rok] 

Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne 
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przemysłu chemii 
organicznej 

08 

Odpady z produkcji, 
przygotowania, 
obrotu i stosowania 
powłok ochronnych 
(farb, lakierów, 
emalii 
ceramicznych), kitu, 
klejów, szczeliw i 
farb drukarskich 

- - - 1,06 - - 

10 Odpady z procesów 
termicznych - - - - 

96,00 (poza 
instalacją-

R14) 
- 

13 

Oleje odpadowe i 
odpady ciekłych 
paliw (z 
wyłączeniem olejów 
jadalnych oraz grup 
05, 12 i 19) 

0,71 - - - - - 

15 

Odpady 
opakowaniowe; 
sorbenty, tkaniny do 
wycierania, 
materiały filtracyjne 
i ubrania ochronne 
nieujęte w innych 
grupach 

0,12 - - 1,76 - - 

16 Odpady nieujęte 
w innych grupach 0,21 - - 417,08 59,21 (R14) - 

17 

Odpady z budowy, 
remontów i 
demontażu obiektów 
budowlanych oraz 
infrastruktury 
drogowej (włączając 
glebę i ziemię z 
terenów 
zanieczyszczonych) 

- - - 1038,49 - - 

18 Odpady medyczne i 
weterynaryjne 0,87 - - 0,02 - - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z WSO 

W WSO w 2011 roku widniało 32 posiadaczy odpadów, z miejscem prowadzenia 
działalności w Gierałtowicach. Wśród odpadów poddanych odzyskowi największą ilość 
stanowiły odpady z grupy 01 (odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, 
fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin), co ma związek z prowadzoną 
na terenie gminy Gierałtowice rekultywacją zbiornika Wn35, do której są 
wykorzystywane. 
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III.9. Powietrze atmosferyczne 

III.9.1. Stan jakości powietrza atmosferycznego 

Na stan powietrza na terenie gminy Gierałtowice mają wpływ: 

• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych, 
w tym niska emisja,  

• emisja ze środków transportu i komunikacji, 

• emisja transgraniczna (spoza terenu gminy), 

• emisja niezorganizowana,  
 
Wiodący wpływ na stan powietrza atmosferycznego ma emisja zanieczyszczeń 
z spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych) w celach energetycznych. Na podstawie 
obserwacji zachowań mieszkańców można stwierdzić, iż zwiększone zanieczyszczenie 
powietrza występuje w sezonie zimowym, kiedy to domy opalane są niskiej jakości 
węglem oraz dochodzi do spalania różnego rodzaju odpadów. Spalanie odpadów 
z tworzyw sztucznych powoduje przedostanie się do atmosfery substancji 
chlorowcopochodnych, takich jak dioksyny i furany. Ponadto zanieczyszczenie 
powietrza stanowią emitowane do powietrza: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki 
azotu, tlenek węgla, pył, metale ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne m.in. benzo(a)piren. Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, za to 
dużą toksyczność przewlekłą, co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie 
i jest uważany za kancerogen chemiczny.  

Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego 
monitoringu środowiska.  Na obszarze województwa śląskiego monitoring prowadzony 
jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach które stanowią:  

• aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;  

• miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;  

• pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie 
mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. 

Na terenie województwa śląskiego,  zgonie z założeniami ustawy Prawo ochrony 
środowiska, zostało  wydzielonych 5 stref: 

• strefa śląska, 

• aglomeracja górnośląska, 

• aglomeracja rybnicko-jastrzębska, 

• miasto Bielsko-Biała, 

• miasto Częstochowa. 
 
Gmina Gierałtowice położona jest w zasięgu strefy śląskiej.  
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Na terenie gminy Gierałtowice nie ma zlokalizowanych stałych stacji monitoringu.  
Najbliżej zlokalizowane punkty to: 

• Knurów, ul. Jedności Narodowej,  

• Gliwice, ul. Mewy, ul. Konstytucji, 

• Mikołów, ul. Św. Wojciecha, 

• Ruda Śląska, ul. 1-go Maja, 

• Czerwionka – Leszczyny, ul. Parkowa, 

• Zabrze, ul. Skłodowskiej – Curie.                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
 

Rysunek 3. Podział województwa śląskiego na strefy dla których wykonano badania 
powietrza w roku 2011 (źródło: WIOŚ  Katowice) 

 
Ze względu na brak punktów pomiarowych na terenie gminy można stwierdzić, iż 
wyniki podane przez WIOŚ za rok 2011 r. mogą być nieco niższe niż podaje stacja 
w Knurowie, ze względu na mniejszą gęstość zabudowy i w związku z tym nieco lepsze 
przewietrzanie obszaru. 

Dla każdej substancji dokonuje się klasyfikacji stref oddzielnie dla dwóch grup 
kryteriów – ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.  
Oceny poziomów substancji w powietrzu dokonuje Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska na podstawie pomiarów lub innych metod oceny. 
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Na podstawie wyników monitoringu jakości powietrza strefy dzieli się na:  

• strefa A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów 
celów długoterminowych, 

• strefa B – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 
dopuszczalne, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego 
o margines tolerancji, 

• strefa C – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy 
dopuszczalne powiększone margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines 
jest określony, 

• strefa D1  - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały 
poziomu celu długoterminowego,  

• strefa D2 – jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu 
długoterminowego. 

 
Wyniki klasyfikacji stref w województwie śląskim wg kryterium ochrony zdrowia 
przedstawiają się następująco:  

• dla zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek siarki, benzen, ołów, tlenek węgla, 
arsen, kadm, nikiel i ozon – we wszystkich strefach klasa A, co oznacza 
konieczność utrzymania jakości powietrza na tym samym lub lepszym poziomie, 

• dla dwutlenku azotu klasa A w strefach: aglomeracji rybnicko – jastrzębskiej, 
mieście Bielsko – Biała i  strefie śląskiej, 

• dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz bezno(a)pirenu – klasa C w 5 strefach 
(aglomeracje: górnośląska i rybnicko – jastrzębska,  miasta: Bielsko – Biała, 
Częstochowa i strefa śląska) 

 
W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań stanu powietrza w województwie śląskim 
w 2011 roku w wybranych punktach zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie gminy 
Gierałtowice 

Tablica 18. Wyniki badań stanu powietrza w województwie śląskim w 2011 roku  
w wybranych punktach zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie gminy 
Gierałtowice 

Powiat Miejscowość, lokalizacja 
Średnie stężenie w 2011r. (µg/m3) 

PM 2,5 PM10 SO2 NO2 Pb Benzen 

Strefa PL2401 Aglomeracja Górnośląska  

M. Gliwice 
Gliwice 

ul. Konstytucji 
- - - - - 5 

M. Gliwice 
Gliwice  

ul. Mewy 
34,2 52 - 26 - - 

M. Ruda Śląska 
Ruda Śląska  
ul. 1-go Maja 

- - - - - 4 

M. Zabrze 
Zabrze  

ul. Skłodowskiej - Curie 
- 56 - 29 - 5 
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Powiat Miejscowość, lokalizacja 
Średnie stężenie w 2011r. (µg/m3) 

PM 2,5 PM10 SO2 NO2 Pb Benzen 

Strefa PL2405 Strefa śląska  

powiat gliwicki 
Knurów  

ul. Jedności Narodowej 
- 56 - 29 - 5 

powiat 
mikołowski 

Mikołów  
ul. Św. Wojciecha 

- - - - - 5 

powiat 
rybnicki 

Czerwionka–Leszczyny  
ul. Parkowa 

- - - - - 5 

Źródło: WIOŚ Katowice  

    
Wyniki klasyfikacji stref w województwie śląskim wg kryterium ochrony roślin 
wykazały dla wszystkich stref klasę A, co oznacza brak przekroczeń wartości 
duposzczalnych dla tlenków azotu i dwutlenku siarki w strefie śląskiej.  

III.9.2. Źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Emisja z procesów przemysłowych i technologicznych 

Na terenie gminy Gierałtowice brak jest dużych obiektów przemysłowych  
i energetycznych stanowiących źródła zanieczyszczeń. Pomimo tego, iż teren gminy 
znajduje się w obrębie następujących obszarów górniczych:  

• w części zachodniej – obszar górniczy KWK Knurów,  

• w części północno – wschodniej – obszar górniczy KWK Sośnica – Makoszowy, 
Ruch Makoszowy, 

• w części północno – zachodniej – obszar górniczy KWK Sośnica – Makoszowy, 
Ruch Sośnica, 

• w części południowej – KWK Budryk, 
nie wpływają one znacząco na stan zanieczyszczenia powietrza.  
Działalność gospodarcza na terenie Gminy prowadzona jest głównie przez osoby 
fizyczne i w większości są to podmioty gospodarcze świadczące usługi dla ludności, 
o niewielkim zapotrzebowaniu na energię cieplną, co wiąże się z niewielką ilością 
emitowanych zanieczyszczeń. Najwięcej zakładów produkcyjnych specjalizuje się 
w wyrobie artykułów metalowych oraz w obróbce metalu. Pozostałe podmioty 
gospodarcze specjalizują się w następujących branżach: 

• piekarnictwo i cukiernictwo,  

• stolarstwo, 

• produkcja maszyn, 

• produkcja odzieży, 

• elektronika, 

• wyroby jubilerskie, 

• wyroby z kamienia, metalu i drewna, 

• wyroby medyczne, 
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• opakowania z tworzyw sztucznych, 

• produkcja broni. 
Ponadto na terenie gminy Gierałtowice prowadzona jest działalność usługowa 
w zakresie transportu, działają zakłady fryzjerskie, sklepy ogólnospożywcze. Łącznie na 
terenie gminy Gierałtowice działa 61 podmiotów produkcyjnych. Podmioty korzystające 
ze środowiska zgodnie z art. 275 ustawy POŚ zobowiązane się ponosić opłaty za 
korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Wysokość 
tej opłaty uzależniona jest od rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do 
powietrza.  
 
Procesy spalania paliw energetycznych - emisja niska 

Największym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie jest emisja substancji 
pochodzących z spalania paliwa w gospodarstwach domowych. Podstawowym 
nośnikiem energii cieplnej jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel kamienny.  
W niewielkim stopniu wykorzystywany jest gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny 
propan – butan lub biomasa.  
Na terenie gminy Gierałtowice nie znajduje się zbiorcza sieć ciepłownicza.  
Aktualnie na terenie gminy Gierałtowice przebiega tranzytowy gazociąg wysokoprężny 
ø400. Ponadto przez teren gminy Gierałtowice przebiega gazociąg użytkowy o długości  
51 311m. Na terenie gminy jest ok. 530 przyłączy gazowych z budynków mieszkalnych.  
 
Zanieczyszczenia z komunikacji samochodowej 

Trasy komunikacyjne stanowią liniowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego. Zanieczyszczenia powietrza tworzą produkty spalania benzyn, olejów 
napędowych oraz w znacznie mniejszym stopniu gazu LPG. Zanieczyszczenia 
komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, 
metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego  
i powodują wzrost stężenia ozonu. Istotne jest również, choć w niewielkim stopniu, 
zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni 
drogi. Największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza istnieje dla obszarów 
zlokalizowanych wzdłuż dróg.  
Łączna długość sieci drogowej w gminie Gierałtowice wynosi 93,1 km, w tym: 

• drogi krajowe - 6,5 km 

• drogi wojewódzkie (DW 921) – 6,8 km 

• drogi powiatowe – 16,9 km 

• drogi gminne – 62,9 km 
Gmina Gierałtowice posiada powiązania komunikacyjne z dalszymi regionami 
województwa za pośrednictwem:  

• autostrad A4 i A1  

• drogi krajowej nr 44 relacji Gliwice – Mikołów 

• drogi wojewódzkiej nr 921 relacji Zabrze – Knurów  
Główny ciąg komunikacyjny stanowią również drogi powiatowe: 
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• ulica Korfantego (Gierałtowice), 

• ulica Polna, Topolowa, Szkolna (Przyszowice – Chudów),  

• ulica Zabrska, Dworcowa (Paniówki – Chudów), 

• ulica Darwina (Paniówki).  
W ostatnich latach istotnie wzrosła dostępność pojazdów, czasami samochodów 
mających zły stan techniczny, co powoduje wyższą emisję zanieczyszczeń ze źródeł 
komunikacyjnych. Remonty i dalsza modernizacja dróg spowoduje dalszą znaczącą 
poprawę stanu powietrza. 
 
Emisja niezorganizowana 

Źródłami emisji niezorganizowanej mogą być zanieczyszczenia wprowadzane do 
powietrza z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji paliw oraz z procesów 
wypalania traw, ściernisk i nieużytków. 
Oczyszczalnie ścieków 
Gmina Gierałtowice nie posiada zbiorczej kanalizacji sanitarnej (w trakcie budowy). Na 
terenie gminy zlokalizowane są małe oczyszczalnie przy obiektach użyteczności 
publicznej. W znacznym stopniu rośnie również liczba małych przydomowych 
oczyszczalni ścieków, na potrzeby budynków jednorodzinnych. Zagrożenie związane 
z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń poza teren oczyszczalni jest silnie ograniczona 
w wyniku stosowania nowoczesnych technologii.  
Składowisko odpadów, hałdy 
Odpady powstające na terenie gminy są wywożone poza teren Gminy, ze względu na 
fakt, iż gmina Gierałtowice nie posiada własnego składowiska odpadów. Potencjalne 
źródło emisji, na mniejszą skalę, mogą jednak powodować zlokalizowane na terenie 
gminy tzw. „dzikie wysypiska”.  
W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej powstały hałdy (składowiska) odpadów 
górniczych o znacznych rozmiarach. Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się 
niewielki fragment składowiska KWK „Sośnica” w północnej części obszaru. W ostatnich 
latach składowany odpad wykorzystywany był m.in. do budowy węzła łączącego 
autostrady A1 i A4. 
Stacje paliw 
Na terenie gminy Gierałtowice w obrębie skrzyżowania ulic Granicznej i Gliwickiej  
w Przyszowicach zlokalizowana jest bezobsługowa stacja paliw. Zastosowane przy 
budowie stacji nowoczesne zabezpieczenia ograniczają możliwość emisji zanieczyszczeń 
do powietrza. 
Procesy wypalania traw, ściernisk oraz nieużytków 
Wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niezgodne z prawem i powoduje emisję do 
atmosfery pyłów, tlenków węgla, tlenków azotu. Powoduje również znaczne straty 
wśród roślin i zwierząt.  
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III.9.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, 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;  

• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, 
gdy nie są one dotrzymane;  

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów 
docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych 
poziomach. 

Podstawowym paliwem grzewczym na terenie gminy jest węgiel kamienny. Większość 
budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy wyposażona jest w kotły 
węglowe bez automatycznego dozowania paliwa gdzie oprócz podstawowego paliwa 
spalane są odpady różnego pochodzenia oraz niskiej jakości paliwo. Podjęte działania 
Rady Gminy Gierałtowice mające na celu poprawę jakości powietrza spowodowały iż, 
coraz więcej osób korzysta z dofinansowania na podstawie Uchwały  
Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: określenia 
zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji 
służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice. Do 2009 roku obowiązywała 
Uchwała o dofinansowaniu z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej instalacji ekologicznego ogrzewania budynków w Gminie Gierałtowice. W roku 
2010 w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej na skutek zmian ustawowych Uchwała ta utraciła moc. Rada Gminy 
Gierałtowice podjęła nową uchwałę o dofinansowaniu wymiany starego kotła 
grzewczego na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak: 

• ogrzewanie gazem, 

• ogrzewane olejem opałowym, 

• ogrzewanie energią elektryczną, 

• ogrzewanie piecami na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, 
posiadającymi dokument  (certyfikat energetyczno – emisyjny) wydany przez 
laboratorium badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

• ogrzewanie drewnem i biomasą, 

• ogrzewanie z zastosowaniem innego odnawialnego źródła energii. 
Ogólna kwota dotacji, zgodnie z obowiązującą uchwałą, wynosi: 

• dla kotłów opalanych olejem opałowym, gazem, energią elektryczną, drewnem, 
biomasą oraz innymi odnawialnymi źródłami energii – 2 500,00 zł, 

• dla kotłów opalanym paliwem stałym z automatycznym dozowaniem paliwa 
posiadającymi odpowiedni atest energetyczno – emisyjny – 2 000,00 zł. 
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Do roku 2009 ilość zrealizowanych wniosków wynosiła:  

• rok 2008 r. – 52 wnioski rozpatrzone pozytywnie 

• rok 2009 r. – 40 wniosków rozpatrzonych pozytywnie  
Od dnia 1 stycznia 2010 r. dofinansowaniem objęto: 

• 22 wnioski na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania na ogrzewanie 
piecami na paliwo stałe z automatycznym dozowaniem paliwa, posiadającymi 
dokument  (certyfikat energetyczno – emisyjny) wydany przez laboratorium 
badawcze posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, 

• 4 wnioski na wymianę nieekologicznego źródła ogrzewania na ogrzewanie 
gazowe.  

Wymiana kotłów o niskiej sprawności na nowoczesne, niskoemisjne kotły węglowe 
opalane węglem: groszek, orzech, brykiety, umożliwia redukcję stężenia pyłu PM10 
w powietrzu poprzez redukcję emisji, dzięki wykorzystaniu paliw powodujących 
mniejszą emisję pyłu oraz poprawę efektywności procesu spalania. Działania te 
prowadzą do redukcji zarówno pyłu, jak i innych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek 
siarki czy beznzo(a)pirenu.  
Ponadto wszystkie obiekty będące w zarządzie gminy wyposażone są w kotłownie 
wykorzystujące ekologiczne źródła ogrzewania, tj.: 

• Urząd Gminy z siedzibą w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48 - instalacja gazowa, 
kocioł Buderus 2x73kW, 

• Pałac w Przyszowicach, ul. Parkowa 11 - instalacja olejowa Buderus 200kW, 

• OSP Chudów z siedzibą w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna, 

• Budynek wielofunkcyjny w Chudowie, ul. Szkolna 54 - instalacja elektryczna 
18+12kW, 

• Hala sportowa w Chudowie, ul. Zabrska 18 - instalacja elektryczna,  

• Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, instalacja 
gazowa De Dietrich 61kW, 

oraz nowoczesne kotłownie węglowe: 

• Hala sportowa w Gierałtowicach, ul. Stachury 1 - kotłownia węglowa, 40kW, 

• Budynek wielofunkcyjny w Paniówkach przy ul. Dworskiej 31 - instalacja 
węglowa,  2x75kW, 

• OSP Przyszowice z siedzibą w Przyszowicach, ul. Szkolna 6 - instalacja węglowa  
2x75 kW, 

• Budynek biurowy w Przyszowicach, ul. Miarki 1 - instalacja węglowa 75kW, 

• Były budynek ośrodka zdrowia w Gierałtowicach, ul. Mickiewicza 43 - instalacja 
18kW. 

Źródło. Referat Gospodarki Komunalnej UG Gierałtowice 
 

Sprawniejsze i tym samym niskoemisyjne systemy grzewcze stosowane w budynkach na 
terenie Gminy przez mieszkańców oraz podmioty gospodarcze spowoduje dalszą 
znaczną poprawę stanu powietrza. 
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Odnawialne źródła energii  

Ochrona powietrza na terenie gminy Gierałtowice realizowana jest również poprzez 
inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
Na terenie gminy projektowana jest instalacja do produkcji biogazu. Realizacja projektu 
nastąpi poprzez budowę co najmniej jednej nowoczesnej biogazowni o mocy 320 kW, 
wyposażonej w modułowy układ kogeneracyjny. Wytwarzany w biogazowni biogaz 
rolniczy uzyskany zostanie z miejscowych substratów dostarczanych przez rolników 
z terenu gminy oraz gmin ościennych.  
Niektóre budynki użyteczności publicznej wyposażone są w instalacje wykorzystujące 
odnawialne źródła energii w postaci układów solarnych, są to: 

• Gminna kryta pływalnia „WODNIK” w Paniówkach, 

• Budynek „starej” szkoły w Paniówkach, 

• OSP w Chudowie. 
Układy te przeznaczone są do podgrzewania wody użytkowej na potrzeby osób 
korzystających z  ww. obiektów. 
Ponadto znacząco wzrasta liczba domów mieszkalnych wykorzystujących odnawialne 
źródła energii na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Montaż kolektorów słonecznych 
wiąże się z dość wysokim kosztem inwestycyjnym, natomiast w trakcie użytkowania 
koszty eksploatacji urządzeń są mniejsze niż w trakcie tradycyjnego opalania węglem, 
olejem czy gazem. Mieszkańcy gminy mają możliwość uzyskania preferencyjnych 
pożyczek w wybranych bankach na zakup kolektorów słonecznych, których 45% 
kosztów dofinansowanych jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. 
Dalsze plany związane są z wykorzystaniem energii wiatru w turbinach wiatrowych 
oraz budową instalacji fotowoltaicznej i in. 
 
Termomodernizacja obiektów 

Gmina Gierałtowice nie prowadzi dofinansowania dla mieszkańców gminy w zakresie 
przeprowadzenia termomodernizacji budynków.  
W roku 2012 gmina wykonała prace związane z termomodernizacją budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach. Wykonane prace polegały na dociepleniu 
ścian, wymianie okien oraz ociepleniu stropu.  

 
Trasy rowerowe 

Aby zachęcić mieszkańców gminy do korzystania z tras rowerowych i ograniczenia 
natężenia ruchu samochodowego na drogach, Powiat Gliwicki we współpracy z gminami 
opracował projekt pn. ”Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców 
zachodniej części Subregionu Centralnego”.  Przez teren naszej gminy przebiega kilka 
szlaków tras rowerowych: 

• trasa nr 371 – prowadząca z Gliwic przez Przyszowice i Chudów do Mikołowa. 

• trasa nr 372 – prowadząca z Knurowa – Szczygłowic przez Gierałtowice i Chudów 
w kierunku Mikołowa. 
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• trasa nr 373 – prowadząca z Rudy Śląskiej przez Paniówki, Chudów  
i Gierałtowice do Knurowa i dalej do Starej Kuźni w woj. opolskim. 

Na terenie gminy oprócz ww. tras znajdują się rowerowe trasy lokalne:  

• •••• trasa zielona – prowadząca spod Urzędu Gminy Gierałtowice przez Bekszę 
do Dębieńska Wielkiego, 

• •••• trasa czerwona – prowadząca terenami leśnymi spod Urzędu Gminy 
Gierałtowice do leśniczówki w Dębieńsku, 

 
Ponadto na terenie Gminy wykonana jest ścieżka rowerowa o długości 625 m 
zlokalizowana wzdłuż ul. Dworskiej w Paniówkach.  

III.10. Klimat akustyczny 

III.10.1. Stan klimatu akustycznego 

Klimat akustyczny gminy Gierałtowice kształtują główne źródła emisji hałasu do 
środowiska, jakimi są obszary przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy w rejonie 
oddziaływania.  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. nr 25 poz. 150 ze zm.) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed 
hałasem: 

• 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). 

Instrumentami zarządzania klimatem akustycznym są między innymi decyzje 
o dopuszczalnym poziomie hałasu, mapa akustyczna oraz program ochrony środowiska 
przed hałasem. 

Decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu wydaje organ ochrony środowiska z urzędu, 
w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów dokonanych 
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu 
obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, 
przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu. Prowadzący instalację nie ma 
obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska. 

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian, dokonywanej 
w ramach państwowego monitoringu środowiska sporządzane są, co 5 lat, mapy 
akustyczne. Dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza je 
starosta. Dla terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja dróg, linii 
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kolejowych lub lotnisk może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, sporządza je zarządzający tymi obiektami i przedkłada staroście. 
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się 
programy ochrony środowiska przed hałasem. 

W kwietniu 2010 roku został opracowany „Program ochrony środowiska przed hałasem 
dla województwa śląskiego do roku 2013 dla terenów poza aglomeracjami, położonych 
wzdłuż dróg krajowych, ekspresowych, autostrad i linii kolejowych”. 

W ramach Programu analizowany był odcinek autostrady A4 od granicy województwa 
do węzła „Chorzów” o długości 50,2 km przebiegający m. in. przez gminę Gierałtowice. 
Na odcinku przebiegającym przez Gminę nie stwierdzono przekroczeń wartości 
dopuszczalnych. 

III.10.2. Źródła hałasu 

Źródła hałasu występującego w środowisku podzielić można na dwie podstawowe 

kategorie: hałas komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. 

 
Hałas drogowy 

Przez hałas drogowy rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach. 

Łączna długość dróg publicznych (za wyjątkiem autostrad) na terenie gminy 
Gierałtowice wynosi 93,1 km, w tym drogi: 

• krajowe (DK 44) – 6,5 km,  

• wojewódzkie (DW 921) – 6,8 km, 

• drogi powiatowe – 16,9 km na terenie gminy, 

• gminne – 62,9 km, w tym o nawierzchni twardej 55,3 km i o nawierzchni 
gruntowej 7,6 km.  

Przez teren gminy Gierałtowice przebiegają również odcinki autostrady A1 i A4. 
Na północnej granicy gminy z miastem Gliwice znajduje się węzeł „Sośnica" łączący obie 
te autostrady oraz drogę krajową DK 44. Na terenie Gierałtowic przebiegają niektóre 
z łącznic tego węzła autostradowego. 

Duże natężenie ruchu na drogach stwarza uciążliwości akustyczne na terenach wzdłuż 
tych głównych ciągów ruchu. W celu zmniejszenia emisji hałasu na łącznicach oraz 
w sąsiedztwie autostrady A4 w rejonie węzła „Sośnica” zlokalizowane są ekrany 
akustyczne o wysokości 6 m transparentne oraz jeden pochłaniająco-odbijający. 

Jedyny ekran akustyczny, znajdujący się przy drodze gminnej, zlokalizowany jest 
w obrębie skrzyżowania ulic Powstańców Śl. i Granicznej w Przyszowicach – długość 
112 m, wysokość 4 m. 
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Pośrednio na klimat akustyczny wywiera wpływ również zły stan techniczny dróg 
i słaba jakość nawierzchni, co w konsekwencji jest przyczyną występowania wstrząsów 
i zmniejszenia płynności ruchu pojazdów. 

 
Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy powstaje w wyniku eksploatacji linii kolejowych. 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiega linia kolejowa o znaczeniu państwowym 
o nr 149 (Zabrze Makoszowy – Gierałtowice – Leszczyny) oraz linia kolejowa 
o znaczeniu lokalnym o nr 172 (Gierałtowice – Chudów). Obecnie odbywa się na nich 
tylko ruch towarowy. 

Hałas wynikający z sąsiedztwa torowisk występuje coraz rzadziej, w związku 
z reorganizacją kolejnictwa i redukowaniem pociągów. Z uwagi jednak na fakt, iż zła 
kondycja finansowa PKP nie pozwala na bieżące konserwacje torów, hałas jest coraz 
bardziej uciążliwy. W grudniu 2011 roku przeprowadzono pomiary poziomów hałasu 
w środowisku od linii kolejowej nr 149 na odcinku wzdłuż ul. Kolejowej 
w Przyszowicach. Pomiary hałasu wykazały, iż zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy 
dopuszczalne poziomy hałasu zostały przekroczone (odpowiednio o 1,7 dB i 11,4 dB). 
Stan ten jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, 
poz. 826).  

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska jeżeli hałas powstaje w związku 
z eksploatacją m. in. linii kolejowych decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie 
wydaje się. 
 
Hałas lotniczy 
Na terenie gminy Gierałtowice nie znajduje się żadne lotnisko, w związku z czym nie 
występują tu problemy związane z bezpośrednim oddziaływaniem hałasu lotniczego. 

 
Hałas przemysłowy 

Na terenie gminy Gierałtowice nie działają duże przedsiębiorstwa, które emitują hałas 
do środowiska. Istnieje za to wiele małych firm, takich jak firmy transportowe, małe 
zakłady usługowe czy warsztaty mechaniki samochodowej, których działalność jest 
nierozłącznie związana z emisją hałasu. Funkcjonowanie tych zakładów jest 
niejednokrotnie źródłem konfliktów mieszkańców z przedsiębiorcami, gdyż zakłady te 
stwarzają uciążliwość akustyczną dla mieszkańców. Jednak w większości przypadków 
mniejsze firmy nie powodują uciążliwości akustycznej dla otoczenia, często dzięki 
zastosowanym działaniom zapobiegawczym.  

Gmina Gierałtowice posiada decyzję ustalającą dopuszczalny poziom dźwięku 
przenikającego do środowiska podczas imprez z udziałem aparatury nagłaśniającej 
odbywających się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach przy ulicy 
Dworskiej 31. Decyzja ta została wydana po kontroli interwencyjnej przeprowadzonej 
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w 2005 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z siedzibą w Katowicach 
w związku ze zgłoszeniami o uciążliwości akustycznej powodowanej przez aparaturę 
nagłaśniającą znajdującą się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach. 
Wyniki pomiarów przeprowadzonych w porze nocnej wykazały maksymalne 
przekroczenie wartości dopuszczalnej o 0,9 dBA. Starosta Gliwicki nałożył również na 
gminę Gierałtowice obowiązek ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko 
w zakresie ograniczenia uciążliwości akustycznej. 

III.11. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) pola elektromagnetyczne definiuje, jako pola 
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 
GHz. 
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego 
stanu środowiska poprzez: 

• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 
najmniej na tych poziomach, 

• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na naturalnie 
występujące w przyrodzie oraz sztuczne, które powstają wraz z rozwojem przemysłu, 
w tym telekomunikacji. Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne 
są: 

• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje 
transformatorowe, 

• anteny nadawcze stacji bazowych telefonii komórkowej,  

• przekaźniki radiowe i telewizyjne, 

• urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

Działalność w zakresie przesyłania i dystrybucji energii na terenie gminy Gierałtowice 
jest prowadzona przez TAURON Polska Energia S.A. Przebieg i rodzaj linii 
elektroenergetycznych przez teren gminy jest uzależniony rozmieszczeniem krajowych 
źródeł energii elektrycznej. Przez obszar gminy przebiegają sieci elektroenergetyczne 
niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Z punktu widzenia zdrowia i życia 
mieszkańców gminy największe znaczenie mają sieci wysokiego napięcia oraz stacje 
transformatorowe. Przez teren gminy Gierałtowice przebiega 35,70 km linii wysokiego 
napięcia i znajduje się 65 sztuk stacji transformatorowych. 

W ogólnodostępnym wykazie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) który zawiera 
listę pozwoleń radiowych GSM/UMTS/CDMA wydanych operatorom sieci komórkowych 
w Polsce widnieją następujące stacje bazowe telefonii komórkowej: 
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• Gierałtowice, Ks. Roboty 48 (wolnostojący maszt za budynkiem Urzędu Gminy), 

• Przyszowice, K. Miarki, 

• Przyszowice, Powstańców Śl. 1, 

• Chudów, Szkolna 72  
 

 

 
 

Rysunek 4. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej znajdujących się na terenie 
gminy Gierałtowice (Źródło: opracowanie własne) 

 

Na terenie gminy mogą występować jeszcze inne stacje bazowe, które to nie posiadają 
pozwoleń radiowych, w związku z czym nie są wymienione w wykazie UKE. 

W październiku 2011 roku przeprowadzono pomiary natężenia pola 
elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska z urządzenia nadawczego 
położonego przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach. Z opracowania wynika, iż 
w miejscach dostępnych dla ludności, zarówno wartość składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości 3MHz – 38,5 GHz, jak i wartość 
wskaźnikowa zasięgu występowania pól elektromagnetycznych, nie przekraczają 
dopuszczalnych wartości granicznych. 
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III.12. Ochrona przyrody 

Roślinność występująca na terenie gminy Gierałtowice jest zróżnicowana. W obecnym 
krajobrazie gminy dominują pola uprawne, przeważają agrocenozy pozbawione 
swoistych składników, obfitujące w gatunki o szerokiej tolerancji ekologicznej. 
W krajobrazie północnej części gminy widoczne są dynamiczne zmiany krajobrazu 
spowodowane osiadaniami terenu i ich rekultywacją. 
Aktualnie na obszarze gminy Gierałtowice wyróżnia się dwie grupy siedlisk, tj.: 

• siedliska naturalne i półnaturalne – zaliczono do nich zbiorowiska leśne, łąkowe  
i roślinność zbiorników i cieków wodnych, 

• siedliska sztuczne (antropogeniczne) zaliczono do nich siedliska segetalne 
(uprawy zbożowe i okopowe) oraz siedliska ruderalne (przydroża, przypłocia, 
przychacia, zieleń miejską, intensywnie użytkowane łąki, pastwiska i brzegi 
regulowanych cieków wodnych).  

Do walorów krajobrazowych gminy Gierałtowice należą otwarte przestrzenie pól 
uprawnych i łąk, powierzchnie lasów oraz obiekty budowlane: 

• Zespół pałacowo – parkowy w Przyszowicach wraz z pałacem, 

• ruiny zamku w Chudowie wraz z otoczeniem, 

• zespół dworsko – parkowy „Kłobuszewskich” w Gierałtowicach. 
Na terenie gminy Gierałtowice utworzone są 4 ścieżki dydaktyczne opisujące 
najciekawsze elementy świata flory i fauny gminy, są to:  

• „Dolina rzeki Kłodnicy” – ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza o długości 1,6km. 
Początek trasy ścieżki znajduje się w Przyszowicach przy ul. Leśnej i prowadzi 
dalej wzdłuż Potoku Jasienica aż do Zespołu Pałacowo – Parkowego  
w Przyszowicach.  Występuje na niej szereg rzadkich i zagrożonych gatunków 
zwierząt i roślin nie tylko w skali regionu ale i kraju.  

• „Potok Jasienica” – długość ścieżki wynosi 3,4 km. Ścieżka łączy Pałac  
w Przyszowicach z zamkiem w Chudowie i biegnie wzdłuż Potoku Jasienica. 
Ścieżka opisuje najcenniejsze elementy przyrody oraz zabytków Zespołu 
Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach oraz występujące na trasie ścieżki od 
Przyszowic do Chudowa krzewy, ptaki, ssaki, owady oraz płazy objęte ochroną 
prawną. 

• „Lasy i łąki gierałtowickie” – ścieżka o długości 4,1 km biegnie z Gierałtowic 
w kierunku Kolonii Beksza. Na szlaku usytuowane są dwa punkty przystankowe 
wyposażone w stoliki, ławki i miejsce na ognisko. Ścieżka opisuje rośliny, 
drzewa, krzewy i krzewinki oraz potok Beksza. 

• „Drogami Gierałtowic i Chudowa” – jest najdłuższą ścieżką dydaktyczną na 
terenie gminy. Długość ścieżki wynosi 4,7km. Trasa ścieżki biegnie od Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach w kierunku zamku w Chudowie. Jest to teren bogaty 
przyrodniczo. Na terenie ścieżki można zauważyć wiele gatunków roślin, drzew 
oraz zwierząt. Ponadto na trasie ścieżki znajduje się pomnik Powstańców Śl. oraz 
przydrożne krzyże.  
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Dolina rzeki Kłodnicy wraz z jej głównym dopływem potokiem Chudowskim jest jednym  
z głównych elementów istniejącego na terenie gminy systemu przyrodniczego. Dolina 
rzeki Kłodnicy stanowi istotny szlak ekologiczny o regionalnej randze, umożliwiający 
migrację flory i fauny. Wraz z mniejszymi dopływami stanowi ważny system wiążący 
pod wpływem przyrodniczym obszary położone w obrębie gminy. Ponadto dolina 
Kłodnicy w granicach gminy Gierałtowice stanowi ważny obszar siedliskowy. 
Chronione elementy flory i fauny  
Na obszarze gminy Gierałtowice zinwentaryzowano następujące gatunki roślin objęte 
ochroną gatunkową: 

• Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) - ochrona ścisła,  

• Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)- ochrona ścisła, 

• Barwinek pospolity (Vinca minor) – ochrona częściowa,  

• Konwalia majowa (Convallaria majalis) – ochrona częściowa, 

• Kruszyna pospolita (Frangula alnus) – ochrona częściowa, 

• Kalina koralowa (Vibumum opulu) – ochrona częściowa, 

• Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) – ochrona częściowa, 

• Grążel żółty (Nuphar lutea) – ochrona częściowa, 

• Przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum) – ochrona częściowa, 

• Czosnek niedźwiedzi (Pallium ursinum) – ochrona częściowa, 
Na obszarze Gminy Gierałtowice zinwentaryzowano następujące gatunki zwierząt 
objęte ochroną gatunkową: 

• biegacz fioletowy (Carabus violaceus ) - ochrona ścisła,  

• biegacz gajowy (Carabus nemoralis) - ochrona ścisła,  

• biegacz granulowany (Carabus granulates) - ochrona ścisła,  

• trzmiele (Bombus spp.) - ochrona ścisła,  

• tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) - ochrona ścisła,  

• piskorz (Misgurnus fossilis) - ochrona ścisła,  

• ropucha szara, ropucha zwyczajna (Bufo bufo) - ochrona ścisła,  

• żaba zielona (żaba wodna) (Rana esculenta) (wł. Rana kl. esculenta) - ochrona 
ścisła,  

• żaba moczarowa (Rana arvalis) - ochrona ścisła,  

• żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae syn. Rana lessonae) - ochrona ścisła,  

• żaba trawna (Rana temporaria) - ochrona ścisła,  

• żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus syn. Rana ridibunda) - ochrona ścisła,  

• rzekotka drzewna (Hyla arboreta) - ochrona ścisła,  

• kumak nizinny (Bombina bombina) - ochrona ścisła,  

• traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) - ochrona ścisła,  

• traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - ochrona ścisła,  

• zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) - ochrona ścisła,  

• jaszczurka żyworodna, żyworódka (Zootoca vivipara) - ochrona ścisła,  

• padalec zwyczajny (Anguis fragilis) - ochrona ścisła,  

• perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) - ochrona ścisła,  
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• perkozek (Tachybaptus ruficollis) - ochrona ścisła,  

• bocian biały (Ciconia ciconia) - ochrona ścisła,  

• cyranka (Anas querquedula) - ochrona ścisła,      

• łabędź niemy (Cygnus olor) - ochrona ścisła,  

• jastrząb (jastrząb gołębiarz) (Accipiter gentilis) - ochrona ścisła,  

• myszołów (myszołów zwyczajny (Buteo buteo) - ochrona ścisła,  

• pustułka (Falco tinnunculus) - ochrona ścisła,  

• kurka wodna (Gallinula chloropus) - ochrona ścisła,     

• czajka (Vanellus vanellus) - ochrona ścisła,                                                     

• sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) - ochrona ścisła, 

• mewa śmieszka (Larus ridibundus) - ochrona ścisła,  

• kuliczek piskliwy (Actitis hypoleucos) - ochrona ścisła,  

• rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo) - ochrona ścisła,    

• sierpówka, synogarlica turecka (Streptopelia decaocto) - ochrona ścisła,   

• kukułka (Cuculus canorus) - ochrona ścisła,  

• puszczyk (Strix aluco) - ochrona ścisła,  

• sowa uszata (Asio otus) - ochrona ścisła, 

• jerzyk (Apus apus) - ochrona ścisła,  

• dzięcioł duży (Dendrocopos major) - ochrona ścisła,  

• szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris) - ochrona ścisła,  

• sikora uboga (szarytka) (Poecile palustris syn. Parus palustris) - ochrona ścisła,  

• sikora modra (modraszka) (Cyanistes caeruleus syn. Parus caeruleus) - ochrona 
ścisła,  

• sikora bogatka (bogatka) (Parus major) - ochrona ścisła,  

• skowronek polny (rolak) (Alauda arvensis) - ochrona ścisła,  

• jaskółka dymówka (Hirundo rustica) - ochrona ścisła,  

• pliszka siwa (Motacilla alba) - ochrona ścisła,  

• pliszka żółta (wolarka) (Motacilla flava) - ochrona ścisła,  

• kos (Turdus merula) - ochrona ścisła,  

• rudzik (raszka) (Erithacus rubecula) - ochrona ścisła,  

• słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) - ochrona ścisła,  

• kwiczoł (Turdus pilaris) - ochrona ścisła,  

• drozd śpiewak (Turdus philomelos; syn. T. ericetorum) - ochrona ścisła,  

• trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) - ochrona ścisła,  

• zaganiacz (Hippolais icterina) - ochrona ścisła,  

• kapturka (Sylvia atricapilla) - ochrona ścisła,  

• cierniówka (Sylvia communis) - ochrona ścisła,  

• piecuszek (Phylloscopus trochilus) - ochrona ścisła,  

• świstunka leśna (świstunka) (Phylloscopus sibilatrix) - ochrona ścisła,  

• pierwiosnek zwyczajny (Phylloscopus collybita) - ochrona ścisła,  

• kowalik (bargiel) (Sitta europaea) - ochrona ścisła,  
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• pełzacz leśny (Certhia familiaris) - ochrona ścisła,  

• wilga (Oriolus oriolus) - ochrona ścisła,  

• trznadel zwyczajny (Emberiza citrinella) - ochrona ścisła,  

• potrzos (potrzos zwyczajny) (Emberiza schoeniclus) - ochrona ścisła,  

• sójka (Garrulus glandarius) - ochrona ścisła,  

• dzwoniec zwyczajny (Carduelis chloris) - ochrona ścisła,  

• grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes) - ochrona ścisła,  

• zięba zwyczajna (Fringilla coelebs) - ochrona ścisła,  

• łozówka (Acrocephalus palustris) - ochrona ścisła,  

• rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) - ochrona ścisła,  

• muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) - ochrona ścisła,  

• strzyżyk zwyczajny (Troglodytes troglodytes) - ochrona ścisła,  

• remiz zwyczajny (Remiz pendulinus) - ochrona ścisła,  

• jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) - ochrona ścisła,                               

• ryjówka aksamitna  (Sorex araneus) - ochrona ścisła,  

• łasica (Mustela nivalis) - ochrona ścisła,  

• trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) – ochrona częściowa, 

• trzmiel ziemny (Bombus terrestris) – ochrona częściowa, 

• ślimak winniczek (Helix pomatia) - możliwe częściowe pozyskiwanie – ochrona 
częściowa, 

• czapla siwa (Ardea cinerea) – z wyjątkiem występującej na terenie stawów 
rybnych uznanych za obręby hodowlane – ochrona częściowa,  

• kret (Talpa europaea) – z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw 
ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji, hydrotechnicznych oraz 
obiektów sportowych – ochrona częściowa, 

• mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) – ochrona częściowa.  
 
Istniejące formy ochrony przyrody  

Na terenie gminy Gierałtowice nie znajdują się obszary objęte ochroną w ramach sieci 
NATURA 2000. Najbliżej zlokalizowanym względem gminy Gierałtowice obszarem 
NAURA 2000 jest obszar pod nazwą „HUBERT” (pow. 33,7ha) zlokalizowany w Wielowsi 
w powiecie gliwickim oraz obszar chroniony pod nazwą „Podziemia Tarnogórsko– 
Bytomskie” zlokalizowany pomiędzy Bytomiem i Tarnowskimi Górami 
(pow. 3 490,8ha).  
Poniższa mapa przedstawia lokalizację obszarów NATURA 2000 w najbliższym 
sąsiedztwie gminy Gierałtowice. 
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Rysunek 5. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 względem gminy Gierałtowice 
(źródło: www.katowice.rdos.gov.pl) 

 
Na obszarze Gminy ochronie prawnej podlega Zespół Pałacowo-Parkowy 
w Przyszowicach wraz z bogatym drzewostanem oraz pięć pomników przyrody.  
 
Park przypałacowy w Przyszowicach  
Zespół Pałacowo – Parkowy zlokalizowany jest w sołectwie Przyszowice w jego 
wschodniej części, łącząc się widokowo z terenami zabudowy Paniówek, Gierałtowic 
i Zabrza. Cały teren zajmuje obszar o powierzchni 8,39ha. Park wraz z pałacem został 
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1284/81 z 1981r. i stanowi obiekt 
chroniony. Pałac wraz z parkiem ze względu na swój zabytkowy charakter został objęty 
ochroną konserwatorską i stanowi cenny obiekt przyrodniczo – kulturowy.  
Na terenie parku występuje kilkanaście okazów drzew o znacznych obwodach tj. dęby 
szypułkowe oraz unikatowe gatunki drzew ozdobnych tj. miłorząb dwuklapowy (Ginko 
biboa), sosna wejmutka (Pinus strobus).  
 
Pomniki przyrody  
Na terenie gminy Gierałtowice ochroną objęto następujące pojedyncze drzewa:  

• Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Brzeg 1, wpisany do 
rejestru WKP pod nr 14, Orzeczenie 00055 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 
22.12.1954 r., nr RL. 13b/40/54 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

92 

• Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Leśnej 2, wpisany do 
rejestru WKP pod nr 15, Orzeczenie 0056 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 
22.12.1954 r., nr RL. 13b/41/54 

• Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach „Las Borek”, wpisany do 
rejestru WKP pod nr 114, Decyzja nr 237 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN  
w Katowicach z dnia 10.11.1962 r., nr RL.OP. 27/62 

• Topola Kanadyjska – zlokalizowana w Chudowie obok ruin zamku, wpisana do 
rejestru WKP pod nr 245, Decyzja nr RL-VII-7140/16/81 Wojewody 
Katowickiego z dnia 17.09.1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody 

• Lipa krymska – zlokalizowana w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej, wpisana 
do rejestru WKP pod nr 1/1, Rozporządzenie nr 26/98 Wojewody Katowickiego z 
dnia 09.09.1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze 
uznania za pomnik przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na 
terenie gminy Gierałtowice. 
 

                                          
 

Rysunek 6. Lokalizacja Pomników przyrody na terenie gminy Gierałtowice 
(Źródło. Referat Ochrony Środowiska) 

 
Obszary leśne   

Lasy w gminie Gierałtowice zajmują łącznie 395,4785 ha powierzchni terenu. Lasy na 
obszarze gminy tworzą następujące zwarte kompleksy: 

• wzdłuż prawej strony ujściowego odcinka Jasienicy (Borek), 

• w sąsiedztwie zalewiska Wn 42 między Promną i ul. Zabrską, 

• w źródłowej części potoku Paniówka, 

• podwójny kompleks po obu stronach potoku Bujakowskiego , 

• w sąsiedztwie zalewiska Ws 54/77 do torów kolejowych, 
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• niewielki fragment większego kompleksu leśnego nad Promną.  
Na terenie gminy Gierałtowice większe kompleksy leśne występują w południowo – 
zachodniej części gminy. Są to głównie bory mieszane. Drzewostan budują 
w szczególności: Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), Świerk pospolity (Picea bies), Dąb 
szypułkowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus). W podszyciu 
występują: Jarzębina (Sorbus aucuparia), Jeżyna (Rubus idaeus, Rubus hiatus), Kruszyna 
pospolita (Frangula alnus), Topola osika (Populus tremula), dziki bez czarny (Sambucus 
nigra), dziki bez koralowy (Sambucus racemosa), kalina koralowa (Viburnum opulus) 
i leszczyna (Corylus avellana). Runo tworzą takie gatunki jak: wietlica samicza (Athyrium 
filix-femina), narecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana), narecznica szerokolistna 
(Dryopteris dilatata), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), kosmatka owłosiona 
(Luzula pilosa), konwalijka dwulistna (Majanthemum bifolium), borówka czarna 
(Vaccinium myrtillus), skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum), siódmaczek leśny (Trientalis 
europaea), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) 
i jastrzębiec leśny (Hieracium murorum). W miejscach podmokłych i nad brzegami wód 
zachowały się nieliczne fragmenty łęgów olszowych (ALNO-PADION) z olszą czarną 
(Alnus glutinosa), jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior), czeremchą zwyczajną 
(Prunus padus) i kruszyną pospolitą (Frangula alnus). Ich runo tworzą: kostrzewa 
olbrzymia (Festuca gigantea), czyściec leśny (Stachys sylvatica), śledziennica 
skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), czartawa pospolita (Circaea alpina), psianka 
słodkogórz (Solarium dulcamara) i przytulia błotna (Galium palustre). Grądy 
(CARPINION BETULI) występują bardzo rzadko na granicy  
z Mikołowem w dolinie potoku Promna (lewy dopływ Jasienicy) i są słabo zachowane.  
W drzewostanie oprócz graba zwyczajnego (Carpinus betulus) występuje domieszka 
buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), dębu szypułkowego (Ouercus robur) i lipy 
drobnolistnej (Tilia cordata).  
Znajdujące się na terenie gminy lasy państwowe administrowane są przez Nadleśnictwa: 
Katowice, zajmujące powierzchnię 81,7437 ha (kompleksy w północnej i wschodniej 
części gminy) i Nadleśnictwo Rybnik (południowa część gminy), zajmujące 
powierzchnię 275,2493 ha. Ponadto na terenie Gminy tereny oznaczone jako „Ls” 
posiadają:  

• Gmina Gierałtowice – lasy o powierzchni 6,0019  ha 

• Gmina Knurów – lasy o powierzchni 0,5644 ha 

• Kompania Węglowa S.A – lasy o powierzchni 0,7690 ha 

• RSP „PRZEŁOM” Bujaków – lasy o powierzchni 0,2073 ha 
Ponadto na terenie Gminy zlokalizowane są tereny stanowiące lasy, będące  
w posiadaniu osób fizycznych, stanowiące ogółem powierzchnię: 30, 9429 ha. 
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Wykres 6. Powierzchnie tereny gminy zajmowane pod lasy, (ha) 
(Źródło: Referat Podatków i Opłat lokalnych) 

 
Gospodarka łowiecka 

Na terenie gminy Gierałtowice działają 4 koła łowieckie, które gospodarują na obszarach 
leśnych i polnych. Są to: 

• koło łowieckie „Cyranka” w Knurowie 

• koło łowieckie „Szarak” w Knurowie 

• koło łowieckie „ Bór” Ornontowice 

• koło łowieckie „ Dzik” Gliwice 
Każde z kół łowieckich corocznie przygotowuje plany łowieckie obejmujące tematykę 
pozyskania zwierzyny, stanu populacji (na podstawie corocznej inwentaryzacji) oraz 
zagospodarowania i szkód łowieckich.  
 

III.13. Poważne awarie, bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne oraz            
klęski żywiołowe 

III.13.1. Poważne awarie oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 

W gminie Gierałtowice potencjalnymi zagrożeniami dla środowiska są zwłaszcza: 

• zagrożenia pożarowe, 

• zagrożenia związane ze skutkami innych klęsk żywiołowych takich jak powódź, 
huragany, śnieżyce itp., 

• zagrożenia związane z magazynowaniem i transportem substancji 
niebezpiecznych czy magazynowaniem i stosowaniem środków ochrony roślin, 

• lokalne zagrożenia dla chemizmu wód i gleb. 
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Na poziomie gminy działaniami w zakresie interwencji kryzysowej zajmuje się Gminny 
Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Gierałtowice. Działania w zakresie 
interwencji kryzysowej na terenie gminy Gierałtowice prowadzone są na podstawie 
„Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Gierałtowice” oraz „Planu Operacyjnego 
Ochrony przed Powodzią Gminy Gierałtowice”.  

W celu zapewnienia niezwłocznego i skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji 
o zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla ludzi, ich mienia oraz środowiska, 
utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania 
i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości gminnego 
systemu syren alarmowych na terenie gminy Gierałtowice utworzono System 
Wczesnego Ostrzegania (gminny SWO). W przypadku zaistnienia zdarzeń stwarzających 
zagrożenie ludzi i mienia Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (którego zadania 
realizuje Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy) uruchamia, realizuje 
procedury ostrzegania, alarmowania ludności i informuje o sposobach postępowania, 
stosownie do rodzaju i zasięgu zaistniałych zagrożeń, po czym uruchamia działania 
interwencyjne zgodnie z „Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy Gierałtowice”. 

W wypadku wystąpienia pożarów, podtopień, powodzi lub w powstałych zagrożeniach 
w transporcie drogowym, jak i kolejowym interweniują odpowiednie jednostki straży 
pożarnej. Na terenie gminy Gierałtowice funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w: 

• Chudowie – ul. Szkolna 6, 44-177 Paniówki 

• Paniówkach – ul. Dworska 31, 44-177 Paniówki 

• Przyszowicach – ul. Szkolna 6, 44-178 Przyszowice 

• Gierałtowicach– ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice 

Wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, poza jednostką w Gierałtowicach, 
znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. 

W przypadku wystąpienia poważniejszych zdarzeń, kiedy niezbędna jest pomoc 
specjalistycznych jednostek i specjalistycznego sprzętu, jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej mogą współpracować z dwoma jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi 
Państwowej Straży Pożarnej lub z innymi sekcjami, które podejmują działania w swoim 
zakresie. 

Ryzyko wystąpienia awarii, a przez to potencjalne źródło zanieczyszczenia wód, dotyczy 
terenów stacji benzynowych. W obrębie skrzyżowania ulic Granicznej i Gliwickiej (DK 
44) w Przyszowicach zlokalizowana jest bezobsługowa stacja paliw, która stwarza 
potencjalne zagrożenie. 

Ryzyko stwarza również przebiegająca przez teren gminy Gierałtowice sieć gazowa. 
Poza tym część gospodarstw domowych posiada butle gazowe, które mogą  
spowodować duże zagrożenie w przypadku ich rozszczelnienia. 
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Zgodnie z „Programem ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego” na terenie gminy 
Gierałtowice nie znajdują się zakłady o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej, które są źródłem potencjalnego zagrożenia. 

Potencjalne zagrożenie niesie za sobą z kolei transport substancji i materiałów 
niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, olej napędowy, olej opałowy, gazy 
techniczne, etylina, amoniak czy chlor, odbywający się po trasach drogowych i jednej 
trasie kolejowej przebiegających przez teren gminy Gierałtowice. W związku z tym, iż na 
terenie gminy nie znajdują się zakłady przemysłowe, jest to głównie transport lokalny 
do pojedynczych odbiorców. Zagrożenie stanowi tzw. „transport dziki”, czyli 
prowadzony nieprzystosowanymi środkami transportu, bez odpowiednich 
zabezpieczeń, w ilościach ponadnormatywnych, przez kierowców nie posiadających 
stosownych uprawnień. 

Lokalnym, potencjalnym zagrożeniem dla chemizmu wód i gleb są dzikie wysypiska 
odpadów oraz nieuregulowana gospodarka wodno – ściekowa. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie są zlokalizowane żadne mogilniki, które mogłyby być 
znaczącym źródłem zanieczyszczeń dla chemizmu wód i gleb. 

W związku z tym, iż dużą powierzchnię gminy (84% powierzchni) zajmują użytki rolne, 
znaczną ilość zanieczyszczeń stanowią te pochodzące ze źródeł rolniczych 
(np. niewłaściwie stosowana gnojowica, itp.). Często przyczyną zanieczyszczeń wód 
i gleb może być niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony 
roślin. Od ich rozpuszczalności w wodzie i stopnia toksyczności zależy zagrożenie dla 
środowiska.  

Na obszarze gminy Gierałtowice aktualnie funkcjonują 2 punkty obrotu środkami 
ochrony roślin – w Gierałtowicach i w Przyszowicach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Katowicach Oddział Terenowy w Gliwicach prowadził kontrole 
tych punktów oraz gospodarstw wielkoobszarowych. W trakcie wykonanych kontroli 
w roku bieżącym do dnia 01.09.2012r. nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie były 
z kolei prowadzone kontrole jednostek upoważnionych do badań sprzętu w zakresie 
stosowania środków ochrony roślin. 

W 2012 r. na terenie gminy Gierałtowice prowadzone były kontrole fitosanitarne 
u zarejestrowanych podmiotów prowadzących produkcje roślin, połączone 
z pobieraniem prób roślin lub przedmiotów do badań na obecność organizmów 
kwarantannowych. W wyniku przeprowadzonych badań nie wykryto organizmów 
kwarantannowych. Przeprowadzane były również obserwacje w ramach sygnalizacji 
i rejestracji występowania organizmów niekwarantannowych na polach rzepaku 
ozimego, pszenicy ozimej, kukurydzy oraz ziemniaków. Nasilenie występowania 
organizmów niekwarantannowych w sezonie wegetacyjnym 2012 było słabe i średnie. 
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III.13.2. Klęski żywiołowe 

Głównym zagrożeniem, które jest przyczyną powstania sytuacji kryzysowej na terenie 
gminy Gierałtowice, są wezbrania powodziowe. W gminie zdecydowanie przeważają 
wezbrania opadowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu i roztopowe 
w wyniku gwałtownego topnienia pokrywy śnieżnej. 

Zagrożenie powodziowe związane jest przede wszystkim z terenami depresyjnymi, 
które muszą być odwadniane przez przepompownie. Takie tereny występują obecnie 
w dolinie rzeki Kłodnicy, a także w rejonie dolin potoków. W czasie intensywnych 
opadów deszczu w terenie tworzą się bezodpływowe niecki, z których 
przepompowywanie wody do Kłodnicy jest jedyną możliwością ich usunięcia. Na terenie 
gminy znajduje się 9 przepompowni. W Przyszowicach i Paniówkach występuje 
przeciwny spadek terenu spowodowany eksploatacją górniczą, cieki i rowy melioracji 
szczegółowej oraz wody opadowe i wody z zalewisk mają poważnie zakłócony 
grawitacyjny spływ. 

Na terenie gminy Gierałtowice w granicach obszaru górniczego „Sośnica III” oraz 
„Makoszowy II” istnieje 8 zalewisk o łącznej powierzchni 63,9 ha i pojemności 
889 097 m3. Cechą charakterystyczną tych zalewisk jest duża zmienność ich 
powierzchni, głębokości i pojemności, która wynika m. in. ze zmian rzeźby terenu 
powodowanych bieżącą eksploatacją górniczą. 

Tablica 19.  Zalewiska w gminie Gierałtowice. 

Lp. Nazwa stawu (zalewiska) 
Powierzchnia 

ha 
Pojemność              

m3 

1 
Wn 3a/69 (Sośnica 2)  

– pozostałość zalewiska Przyrwa 
5,7 68 400 

2 
Wn 3/69 (Sośnica 1) 

- pozostałość Jeziora Farskiego 
13,9 166 800 

3 Wn 24/89 (zlewnia Cienkiej) 0,9 6 300 

4 
Wn 42 

- ujściowy odcinek Promny 
8,6 83 500 

5 
Ws 25/90 

- zbiornik przepompowni nr 2 
0,3 10 200 

6 
Wn 18/80 

- zlewnia Potoku Bojkowskiego 
1,6 19 690 

7 
Ws 54/77 

- zlewnia Potoku Gierałtowickiego 
22,8 403 202 

8 
Ws 79/93 

- zlewnia Potoku Gierałtowickiego 
10,1 131 005 

 Razem 63,9 889 097 

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru gminy Gierałtowice 
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Obecnie najbardziej narażone na zalanie przy wezbraniu powodziowym na terenie 
gminy Gierałtowice są następujące miejsca:  

• w Gierałtowicach: 
- przepompownia na potoku Bojkowskim, ul. Obrońców Granicy, 
- okolice ul. Leśnej i Kolejowej, 

• w Przyszowicach: 
- łącznik pomiędzy ul. Brzeg i Polną, 
- okolice ul. Fornalskiej, 
- teren w okolicy ul. Brzozowej i ul. Wieczorka wraz z przepompowniami, 
- przepompownia przy ul. Gliwickiej, 
- cmentarz parafialny, 
- ul. Makoszowska z przepompownią „U Królaka”, 
- wały rzeki Kłodnicy, 

• w Paniówkach: 
- przepompownia przy ul. Kłodnickiej, 
- okolice ul. Zwycięstwa i ul. Wodnej. 

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Gierałtowice w celu niedopuszczenia do rozszerzania się istniejących i powstania 
nowych zalewisk, depresji i terenów podtopionych zakłady wydobywcze, prowadzące 
działalność na terenie gminy winny przywracać i utrzymywać równowagę ekologiczną 
na obszarach objętych wpływami eksploatacji górniczej poprzez: 

• odwodnienie istniejących terenów depresyjnych, 

• sieć rowów i przepompowni, 

• rekultywację terenu. 

Ponadto, zgodnie z zapisami obowiązujących koncesji, zakłady wydobywcze 
zobowiązane są do wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony 
środowiska określonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, nie 
naruszający określonego tym planem przeznaczenia terenu oraz stosowania systemów 
eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych. 

Kopalnia KWK „Sośnica-Makoszowy” na terenie gminy Gierałtowice realizowała lub 
realizuje następujące inwestycje w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej: 
1) Regulacja potoku Paniówka zgodnie z opracowanymi projektami budowlanymi 
uzgodnionymi z gminą Gierałtowice. 
2) Wykonanie rowu opaskowego od ul. Topolowej w Gierałtowicach do zbiornika Wn 
18/80 w celu likwidacji zagrożenia powodziowego w tym rejonie. 
3) Budowa kolektora z rowu A przy ul. Powstańców Śl. do potoku Cienka 
w Przyszowicach. 
4) Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od ujścia 
potoku Chudowskiego do mostu w ciągu ul. Makoszowskiej – Legnickiej. 
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5) Lewostronne obwałowanie rzeki Kłodnicy na odcinku od ujścia potoku Promna do 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35. 
6) Budowa tymczasowej przepompowni w rejonie ul. Wieczorka w Przyszowicach. 
7) Regulacja rowu Ch-2 i rowu F wraz z wykonaniem zastawki na ujściu rowu Ch-2 do 
rowu A. 
8) Remont kolektora od zbiornika Wn-18/80 do potoku Bojkowskiego (wspólnie 
z KWK Knurów – Szczygłowice). 
9) Zwiększenie retencji oraz wydajności przepompowni w rejonie rekultywowanego 
zalewiska Wn – 35 wraz z utrzymywaniem drożności i spadków rowów 
odprowadzających wodę. 

Gmina Gierałtowice pełni stały nadzór nad ww. pracami mającymi na celu usuwanie 
skutków eksploatacji górniczej, w tym ograniczanie zagrożenia powodziowego, 
związanego ze skutkami eksploatacji. Wykaz aktualnie realizowanych prac 
przedstawiono w tablicy 9, w punkcie III.5.2. opracowania. 

W celu ukazania wielkości zniszczeń powodowanych przez powodzie poniżej 
przedstawiono skutki powodzi w maju 2010 r. na terenie gminy Gierałtowice: 

- 1 miejsce przerwania wałów przeciwpowodziowych, 
- 23 ewakuowane osoby, 
- 4 nieprzejezdne drogi (ul. Makoszowska w Przyszowicach, łącznik ul. Polnej 

i ul. Brzeg, skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Stachury, ul. Zabrska w okolicy potoku 
Paniówka w Paniówkach, 

- uszkodzony most na ulicy Makoszowskiej w Przyszowicach, 
- 1 nieczynny obiekt użyteczności publicznej (szkoła w Przyszowicach). 
Gmina Gierałtowice, w związku z wystąpieniem powodzi w 2010 r., podjęła inicjatywę 
wspólnego opracowania z Miastem Zabrze (również dotkniętym powodzią), następnie 
również miastem Gliwice, ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia 
działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów 
położonych przy granicy Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki 
Kłodnicy na terenie miasta Gliwice. Opracowana ekspertyza stanowić będzie podstawę 
wspólnego wystąpienia stron do podmiotów odpowiedzialnych z wnioskiem 
o przeprowadzenie niezbędnych inwestycji.  
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III.14. Edukacja ekologiczna 

Priorytetem w podejmowanych przez gminę działaniach w zakresie edukacji 
ekologicznej jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców. 

Gmina Gierałtowice aktywnie uczestniczy w akcjach „Sprzątanie Świata”, do których 
zapraszane są przedszkola, szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na 
terenie gminy. Dla uczniów klas szkół podstawowych i gimnazjum, którzy szczególnie 
angażują się w akcję „Sprzątanie Świata” organizowane są wycieczki o tematyce 
ekologicznej do Międzynarodowego Miasteczka Edukacji Ekologicznej w Rogoźniku oraz 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie.  

Ponadto gmina dofinansowuje wyjazdy uczniów do Parków Krajobrazowych. 
Przeprowadzane są konkursy fotograficzne dla dzieci, np. konkurs pn. „Dzień z życia 
bociana”, których celem jest zachęcenie dzieci i młodzieży do obserwacji przyrody.  

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży odbywa się również 
poprzez organizację warsztatów ekologicznych w Mobilnym Centrum Edukacji 
Ekologicznej, gdzie przez zabawę uczniowie mogą uczyć się zasad funkcjonowania 
nowoczesnych instalacji ekologicznych. 

Gmina nie zapomina również o najmłodszych mieszkańcach. Dla nich zorganizowano 
przedstawienie ekologiczne pn. „O piecyku i kurzyku”, które w prosty sposób ukazuje 
bardzo ważny problem jakim jest spalanie odpadów w piecach domowych, powodujące 
powstawanie smogu i zanieczyszczenia powietrza. 

Gmina kładzie duży nacisk na kształtowanie postaw proekologicznych wśród 
mieszkańców, a w szczególności w zakresie utrzymania czystości i porządku. We 
wszystkich szkołach oraz urzędzie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów. Gmina Gierałtowice przystąpiła do akcji „Segregujesz – zyskujesz” oraz 
„Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, gdzie poprzez rozpowszechnianie plakatów i ulotek 
zwraca się uwagę mieszkańców, jak ważna jest segregacja odpadów oraz jak duże 
zanieczyszczenie powietrza powoduje spalanie odpadów w piecach domowych.  
W miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice” oraz na stronie internetowej gminy 
Gierałtowice www.gieraltowce.pl, w zakładce „ochrona środowiska” publikowane są 
artykuły mające na celu uświadomienie mieszkańcom, jakie są ich obowiązki dotyczące 
utrzymania czystości i porządku oraz promowanie postaw proekologicznych.  

Celem zachęcenia mieszkańców do segregacji odpadów, w trakcie zbiórki komunalnych 
odpadów niebezpiecznych rozdawane są sadzonki krzewów. 

Propagowaniu walorów przyrodniczych gminy służą przebiegające przez tereny sołectw 
cztery ścieżki dydaktyczne: 

1. „Dolina rzeki Kłodnicy” – ścieżka ta ma długość 1,6km i biegnie przez tereny, na 
których występuje duża ilość ssaków, jak również duża liczba gryzoni. Początek 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 

 

101 

ścieżki znajduje się w Przyszowicach przy ul. Leśnej, dalej ścieżka biegnie wzdłuż 
potoku Jasienica aż do Parku w Przyszowicach.  

2. „Potok Jasienica” – jej długość wynosi 3,4 km. Ścieżka łączy Pałac w Przyszowicach  
z zamkiem w Chudowie i biegnie wzdłuż potoku Jasienica. Jest to jeden z ostatnich 
na terenie naszej Gminy Potoków, którego fragmenty miejscami zachowały swe 
naturalne koryto. Zarośnięte brzegi cieku stanowią doskonałe siedliska ptaków.  
Można w nich również spotkać szereg gatunków ssaków. Bardzo ważny ze względu 
na podwyższone walory przyrodnicze, jest końcowy odcinek znajdujący się w parku 
pałacowym.  

3. „Lasy i łąki gierałtowickie” – jej długość wynosi 4,1 km. Ścieżka swą trasę 
rozpoczyna w Gierałtowicach i biegnie od Urzędu Gminy w kierunku kolonii Beksza, 
wzdłuż lasu do kapliczki św. Huberta. Na jej szlaku usytuowano dwa punkty 
przystankowe ze stolikami, ławkami i miejscem na ognisko. Bardzo cennym  
z punktu widzenia przyrodniczego jest płynący nieopodal Potok Beksza. Potok jest 
ważnym szlakiem migracji zwierząt.  

4. „Drogami Gierałtowic i Chudowa” – jest najdłuższą ścieżką dydaktyczną na terenie 
gminy. Długość ścieżki wynosi 4,7 km. Trasa ścieżki biegnie od Urzędu Gminy  
w Gierałtowicach w kierunku zamku w Chudowie. Jest to teren bogaty przyrodniczo 
i architektonicznie. Na trasie ścieżki można spotkać wiele ciekawych gatunków 
roślin, drzew oraz zwierząt. Ponadto ciekawym elementem ścieżki są budowle 
architektoniczne, takie jak pomnik Powstańców Śląskich oraz przydrożne krzyże. 
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Rozdział IV. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA OCHRONY 
                 ŚRODOWISKA W GMINIE GIERAŁTOWICE 

IV.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

IV.1.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

Prawo polskie w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi regulują następujące ustawy 
wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie 

standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165,  
poz. 1359), 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 
981 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 16, poz. 78 z późn. zm.), 

4) Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 178, poz. 1749), 

5) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 Nr 133, poz. 849  
z późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.  Nr 151  
poz. 1220 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 44, poz. 287 z późn. zm.), 

8) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. 
zm.), 

9) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych (Dz. U z 2002r., Nr 241, poz. 2093),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie 
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać programy działań mających 
na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2003r. Nr 4, 
poz. 44), 

10) Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007r. Nr 147, poz. 
1033 z późn. zm.), 
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- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008r.  
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. z 2008r., Nr 80, poz. 479). 

Regulacje prawa wspólnotowego  

Prawo europejskie w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi reguluje następujące 
dyrektywy:  

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska a szczególnie gleb, 
przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie, 

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniu środowiska, 

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. 

IV.1.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 

Z analizy obecnego stanu środowiska w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 
wynika, że na stan gleb na terenie gminy Gierałtowice wpływają następujące czynniki:  

• prowadzona eksploatacja górnicza na terenie gminy, która powoduje 
nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie, 

• nadmierne nawożenie, prowadzące do zwiększenia ilości metali ciężkich w glebie 
oraz substancji toksycznych, 

• bliskość dróg o zwiększonej intensywności użytkowania, położnych 
w bezpośrednim sąsiedztwie pól upranych, 

• niewłaściwe składowanie odpadów, czyli tzw. dzikie wysypiska, wypalanie traw, 
odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne szamba.  

 
Ochrona powierzchni ziemi, w zgodzie w intencją ustawy Prawo ochrony środowiska, 
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:  

• racjonalne gospodarowanie,  

• zachowanie wartości przyrodniczych,  

• zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,  

• ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,  

• utrzymanie jakości gleby i ziemi powyżej lub co najmniej na poziomie 
wymaganych standardów,  

• doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, 
jeżeli nie są one dotrzymane,  

• zachowanie wartości kulturowych z uwzględnieniem zabytków archeologicznych 
oraz na zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom. 
 
Ze względu na górniczy charakter terenu gminy należy stale monitorować działalność  
związaną z wydobyciem surowców pod kątem ochrony powierzchni ziemi i gleb. 
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Powstałe w wyniku pozyskania surowców szkody należy w miarę możliwości usuwać 
a tam, gdzie to jest możliwe, przywracać środowisko do poprzedniego stanu. Zadania 
rekultywacji i przywrócenia do użytkowania terenów zniszczonych przez górnictwo 
powinny być realizowane przez zakłady górnicze. Kopalnie mające swe obszary górnicze 
na terenie gminy, są w trakcie realizacji lub planują wykonanie zadań mających na celu 
rekompensatę skutków prowadzonej eksploatacji górniczej (patrz tablica 20). 

Na bieżąco należy także likwidować „dzikie wysypiska” odpadów oraz przeprowadzać 
wśród mieszkańców kampanie informacyjne w zakresie prawidłowego postępowania 
z odpadami. 

Teren Gminy charakteryzuje się dużym areałem pól uprawnych, jak również terenów 
zielonych oraz występowaniem nieużytków. Likwidować nieużytki można poprzez 
tworzenie nowych zalesień, zadrzewień i nasadzeń śródpolnych. Powstałe nieużytki 
można również likwidować poprzez stosowanie upraw energetycznych.  

Rolnicy powinni podejmować działania mające na celu optymalizację intensywności 
nawożenia i ochrony roślin, w kierunku ograniczenia zużycia środków chemicznych na 
rzecz nawożenia organicznego. Należy systematycznie monitorować stosowanie 
nawozów i środków ochrony roślin. Monitorować należy również stan gleb pod 
względem kwasowości, zawartości metali ciężkich oraz zasobności w podstawowe 
składniki nawozowe.  
Wśród rolników, poprzez szkolenia, należy poszerzać wiedzę na temat ochrony 
środowiska i metod dbania o jego zasoby oraz rolnictwa ekologicznego. 

Istotnym elementem w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi powinno być 
właściwe kształtowanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 oraz Program 
ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi: 

− racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych, 

− inwentaryzację i rekultywację gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych, 

− przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne. 

IV.1.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z celami 
krótkoterminowymi i długoterminowymi Programu Ochrony Środowiska dla 
Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018.   
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Celem krótkoterminowymi w zakresie ochrony gleb do realizacji w latach 2012 – 2015 
są: 

• kształtowanie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz racjonalnego 
wykorzystania zasobów kopalin, 

• promocja rolnictwa ekologicznego, 

• przeprowadzanie szkoleń dla rolników w zakresie stosowania dobrych praktyk 
rolniczych, mających na celu uzyskanie wzrost plonów oraz uzyskać większe 
korzyści finansowe, 

• rekultywacja zalewiska Wn-35. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi, zamieszczonym w punkcie 
V.4.1. 

IV.1.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Celem średniookresowym do realizacji do roku 2019, jest inwentaryzacja i rekultywacja 
gleb zdewastowanych i zdegradowanych, zrównoważona gospodarka zasobami 
naturalnymi oraz przeciwdziałanie degradacji gleb poprzez wykonanie następujących 
zadań: 

1) prowadzenie ewidencji terenów zdegradowanych, 
2) likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy Gierałtowice, mających na celu 

poprawę wizerunku gminy, 
3) wykonanie badań gleb na poziom pH i pozyskiwanie dofinansowania na 

wapnowanie gleb kwaśnych, 
4) usuwanie przez zakłady wydobywcze szkód górniczych oraz rekultywacja 

terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy, 
5) wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne oraz promowanie rolnictwa 

ekologicznego i agroturystyki poprzez działania edukacyjno – szkoleniowe. 
6) wykonanie nowych zalesień terenów stanowiących nieużytki, poprzez podjęcie 

wspólnych działań z nadleśnictwami.  

Usuwanie szkód górniczych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych przez 
przemysł wydobywczy obejmuje w najbliższych latach realizację co najmniej poniższych 
zadań. Terminy realizacji zadań ustala się w drodze porozumień zawieranych pomiędzy Gminą 

a zakładami wydobywczymi. 
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Tablica 20. Wykaz zadań do realizacji przez zakłady górnicze 

Lp. Nazwa zadania Aktualny stan realizacji 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Status realizacji 

zadania 

1. Przebudowa 
przeciwpowodziowej 
infrastruktury technicznej 
w rejonie zbiornika Sośnica I 
i terenów przyległych 
z uwzględnieniem 
dotychczasowej funkcji 
zbiornika w aspekcie 
projektowanej, docelowej 
eksploatacji górniczej KWK 
„Sośnica-Makoszowy” na 
obszarze sołectwa Przyszowice 

Zadanie obejmuje projekt dla trzech 
obiektów budowlanych, których budowa 
może być prowadzona niezależnie. Są to: 
1. budowa grobli ziemnej z przesłoną 

przeciwfiltracyjną. 
2. budowa przepompowni wraz z rowami 

doprowadzającymi i rurociągami 
tocznymi oraz rowem odprowadzającym. 

3. remont i przebudowa doprowadzalnika. 
W dniu 24.07.2012 r. wydana została przez 
Wojewodę Śląskiego decyzja o pozwoleniu 
na wykonanie bariery przeciwfiltracyjnej 
z groblą ziemną. Decyzja uprawomocniła się 
18.08.2012 r. Uzyskano również niezbędne 
decyzje na usunięcie drzew i krzewów. 
W dniu 22.08.2012 r. dokonane zostało 
przekazanie placu budowy. Obecnie roboty 
są systematycznie realizowane. Realizacja 
etapu 2 i 3 możliwa będzie po uzyskaniu 
praw do działek gruntowych, na których 
zlokalizowane są zaprojektowane obiekty. 

KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

W realizacji 

(nie zrealizowane 
w zaplanowanym 

terminie) 

2. Podwyższenie i uszczelnienie 
obwałowania rzeki Kłodnicy na 
odcinku od rekultywowanego 
zalewiska Wn – 35 do ujścia 
potoku Chudowskiego 

W dniu 19.12.2011 r. dokonano wyboru 
wykonawcy projektu technicznego wraz z 
uzyskaniem wszelkich uzgodnień 
administracyjnych, w tym pozwolenia na 
„Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania 
rzeki Kłodnicy na odcinku od 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 do 
ujścia potoku Chudowskiego”. Termin 
realizacji opracowania – 10 miesiecy od daty 
podpisania umowy. W dniu 20.09.2012 r. ze 
względu na trudności w postępowaniach 
administracyjnych oraz na zmianę 
obowiązujących przepisów a także 
wymagań RZGW podane w czerwcu 2012 r., 
wykonawca zwrócił się do kopalni o 
przedłużenie terminu do 29.05.2013 r. 

KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

W realizacji 

3. Wykonanie regulacji potoku 
Chudowskiego w km 1+187 – 
4+035 w ramach likwidacji 
zagrożenia powodziowego w 
zlewni potoku Chudowskiego 
zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym projektem 

Brak zgody właścicieli nieruchomości na 
wejście w teren 

KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane 

(nie zrealizowane 
w zaplanowanym 

terminie) 

4. Likwidacja podtopienia terenu 
w rejonie pomiędzy ujściem 
potoku Chudowskiego do rzeki 
Kłodnicy w Przyszowicach 
a rekultywowanym zalewiskiem 
Wn – 35 w Paniówkach 

Brak informacji KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane 

(nie zrealizowane 
w zaplanowanym 

terminie) 
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Lp. Nazwa zadania Aktualny stan realizacji 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Status realizacji 

zadania 

5. Wykonanie rowu opaskowego 
pomiędzy ciekiem Ch-2 
a doprowadzalnikiem  
i rowu odwadniającego teren po 
północnej stronie rowu A w 
sołectwie Przyszowice 

Brak zgody właścicieli nieruchomości na 
wejście w teren. 

KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane  

(nie zrealizowane 
w zaplanowanym 

terminie) 

6. Odwodnienie i osuszenie 
zbiornika Wn-24/89 oraz 
zapewnienia stałego odpływu 
wód z tego zbiornika w sposób 
uzgodniony z gminą 
Gierałtowice 

Etap sporządzania dokumentacji KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane 

7. Likwidacja zawodnienia terenu 
pomiędzy ul. Szkolną, 
Powstańców Śl., K. Miarki  
i Gierałtowicką w Przyszowicach 

Etap sporządzania dokumentacji KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane 

8. Budowa wału 
przeciwpowodziowego wzdłuż 
ul. Brzozowej pomiędzy 
nasypem kolejowym 
i autostradą lub podwyższenie 
obwałowania rzeki Kłodnicy na 
tym odcinku 

Etap sporządzania dokumentacji KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane  

(nie zrealizowane 
w zaplanowanym 

terminie) 

9. Odwodnienie terenu w rejonie 
rowów nr 2 i 3 na zawalu Wn – 
35 

Brak zgody właścicieli nieruchomości na 
wejście w teren 

KW S.A. Oddział 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 

Planowane  

(nie zrealizowane 
w zaplanowanym 

terminie) 

10. Przebudowa przepompowni 
wraz z budową zbiornika 
retencyjnego na rowie 
Bojkowskim przy ul. Obrońców 
Granicy 

Plac budowy został przekazany w dniu 
10.10.2012 r. Termin zakończenia zadania – 
8 miesięcy od dnia przekazania placu 
budowy 

KW S.A. Oddział 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 

W realizacji 

11. Zagospodarowanie zbiornika 
Ws-54/77 przy 
ul. Przemysłowej. 

Zadanie jest w trakcie realizacji. Brak 
informacji o postępach w realizacji zadania 

KW S.A. Oddział 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 

W realizacji 

12. Budowa przepompowni w 
dolinie potoku Gierałtowickiego 
wraz z rekultywacją terenu 
przyległego 

Etap sporządzania dokumentacji KW S.A. Oddział 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 

Planowane 

13. Regulacja rowów Be-6, Be-7, Be-
8 i Be-9 wraz z przepustami. 

Po wykonaniu zadania „Budowa 
przepompowni w dolinie potoku 
Gierałtowickiego wraz z rekultywacją 
terenu przyległego” 

KW S.A. Oddział 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 

Planowane 

Źródło: KW S.A. Oddział KWK „Sośnica  - Makoszowy”; Referat Inwestycji i Szkód Górniczych 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi zamieszczonym w punkcie 
V.4.1. 
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IV.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

IV.2.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 
W Polsce kwestie związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej regulują ustawy wraz z rozporządzeniami, w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., 
poz. 145): 
- 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 
z 2003 r., poz. 44) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie 
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach 
przemysłowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1867) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 
wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2005 Nr 233,  poz. 1988 z późn. 
zm.) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu 
granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych (Dz. U. Nr 126, poz. 878 
z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie 
podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna 
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania (Dz. U. Nr 158, poz. 1114) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na 
obszarach dorzeczy (Dz. U. Nr 106, poz. 882) 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie 
wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. Nr 254, 
poz. 1528) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257, poz. 
1545) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 258, poz. 1549) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. Nr 258, poz. 1550) 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ogłoszenia 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego dwóch 
aktualizacji (M.P. Nr 58, poz. 775) 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 
(M.P. Nr 62, poz. 589) 

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z późn. 
zm.): 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 
warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, 
poz. 964)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 299)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 
warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, 
poz. 1576)   
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4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. Nr 25 z 2008 r. poz. 150 z późn. zm.) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat 

za korzystanie ze środowiska (Dz .U. Nr 196, poz. 1217) 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 
lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 
Nr 215, poz. 1366)   

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 
ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816)   

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) 

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 
2012 (M.P. Nr 94, poz. 957)   

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2012 (M.P. Nr 94, 
poz. 958)   

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 
wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 (M.P. z 2012 r., 
poz. 766)  

- Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie 
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 
2013(M.P. z 2012 r., poz. 705)   

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

6) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 44 z 2007 
r., poz. 287 z późn. zm.) 

7) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r.  Nr 207, poz. 2016 
z późn. zm.) 

− 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 z późn. zm.) 

8) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033 
z późn. zm.) 
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- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 
szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 80, poz. 479 z późn. zm.). 

Regulacje prawa wspólnotowego 

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej zawarte są w następujących dyrektywach: 
- Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. 

Transpozycja przepisów RDW do prawodawstwa polskiego nastąpiła przede 
wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) wraz z aktami 
wykonawczymi. Ponadto RDW transponowana jest także poprzez ustawę Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 25 z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.) oraz 
ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 123 z 2008 r., poz. 858 z późn. zm.) wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw. 

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód 
przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego - 
potocznie zwana Dyrektywą "azotanową" 
Transpozycja dyrektywy azotanowej do prawa krajowego nastąpiła poprzez ustawę 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) wraz z aktami 
wykonawczymi. 

- Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 
2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana 
Dyrektywą Powodziową 
Transpozycja dyrektywy powodziowej do prawa krajowego nastąpiła poprzez ustawę 
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) 

 
- Dyrektywa Komisji 2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiająca, na mocy 

dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne 
w zakresie analizy i monitorowania stanu chemicznego wód 

- Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 
r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich 
stanu 

- Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 
dotycząca zarządzania jakością wody w kąpieliskach 

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych 
- Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi 
- Dyrektywa 2006/11/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. 

w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje 
niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty 
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- 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) 

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne 
(zmieniona Dyrektywą Rady 91/692/EWG) 

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli 
zanieczyszczenia (IPPC) 

IV.2.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Z analizy aktualnego stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gierałtowice wynika, 
że potencjalne źródło zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
stanowią przede wszystkim: 

• ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej na obszarach 
nieskanalizowanych,  

• ścieki deszczowe spływające z dróg, placów i stacji paliw, w przypadku braku 
urządzeń podczyszczających, 

• zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów 
rolnych. 

W związku z powyższym należy podjąć w gminie działania mające na celu 
wyeliminowanie tych zagrożeń.  

Obecnie gmina Gierałtowice nie jest jeszcze wyposażona w zbiorczą sieć kanalizacji 
sanitarnej. Jedynie ok. 5 % mieszkańców wyposażone jest w system kanalizacji 
odprowadzającej ścieki do lokalnych oczyszczalni. Na pozostałym obszarze 
zabudowania wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki ścieków lub przydomowe 
oczyszczalnie ścieków.  
Powyższa sytuacja ulegnie zmianie po zakończeniu realizowanego obecnie projektu 
„Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnia ścieków w Gminie Gierałtowice”.  
Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wszystkich czterech 
sołectw Gminy, tj. Gierałtowic, Przyszowic, Paniówek i Chudowa oraz budowę 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. 
Ścieki bytowo gospodarcze doprowadzane będą do oczyszczalni ścieków poprzez 
systemem kolektorów grawitacyjnych i tłocznych oraz lokalnych przepompowni, 
a odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie Potok Chudowski. 
Projektowana wydajność mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków wynosi 
2 150,00 m3/d. 
Odprowadzane do odbiornika ścieki oczyszczone spełniać będą wymagania 
Rozporządzenia Ministra Środowiska  dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
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należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.) 
dla oczyszczalni o obciążeniu powyżej 15 000 RLM. 

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  - działania 1.1. 
Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I 
Gospodarka wodno - ściekowa. Umowa na dofinansowanie projektu podpisana została 
16 grudnia 2009r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. 
Realizacja tego zadania przyczyni się do rozwiązania palącego problemu 
zanieczyszczania wód powierzchniowych poprzez nielegalne zrzuty ścieków 
nieoczyszczonych, lub oczyszczonych w niewystarczającym stopniu. 

Na obszarach, na których z uwagi na rozproszoną zabudowę oraz znaczne odległości od 
zaprojektowanych kolektorów kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla 
budowy zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, przez co nie będzie możliwe 
przyłączenie do nowo wybudowanej sieci, nieruchomości powinny być wyposażone 
w szczelne zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki będą dowożone do gminnej 
oczyszczalni ścieków i poddane oczyszczaniu, bądź wyposażone  w przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 

Działania Gminy w najbliższych latach powinny być zatem skoncentrowane na 
ukończeniu realizacji projektu i uruchomieniu oczyszczalni ścieków oraz przyłączeniu 
do sieci wszystkich nieruchomości zlokalizowanych na obszarze objętym siecią 
kanalizacyjną, a tym samym uzyskanie oczekiwanego efektu ekologicznego.  

W celu ochrony zasobów wodnych należy, po uruchomieniu oczyszczalni, monitorować 
jej wpływ na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 

Teren gminy Gierałtowice jest częściowo wyposażony w sieć kanalizacji deszczowej 
z odprowadzeniem wód opadowych do potoków i rowów za pośrednictwem 
zinwentaryzowanych wylotów kanalizacji deszczowej. 
Pojedyncze odcinki sieci, które odprowadzaną wody opadowe i roztopowe z terenów 
zanieczyszczonych wyposażone są w urządzenia oczyszczające, tj. separatory substancji 
ropopochodnych z osadnikami.  
Przy budowie nowych sieci kanalizacji deszczowej, w szczególności w przypadku 
inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  dnia 24 lipca 2006 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), w tym z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej 
terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, budowli kolejowych, dróg 
zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także 
parkingów o powierzchni powyżej 0,1 hektarów oraz z zanieczyszczonej powierzchni 
szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, należy przewidzieć wykonanie 
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urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe z zawiesiny i substancji ropopochodnych 
(osadniki i separatory). 

Pozostałe nieruchomości wyposażane są i nadal być powinny w osadniki zawiesiny na 
przyłączach do sieci kanalizacji deszczowej. 
Należy również dążyć do retencjonowania wód opadowych na terenach utwardzonych, 
tak aby utrzymać odpływ wód opadowych do sieci i odbiorników na poziomie zbliżonym 
do odpływu naturalnego z danego terenu, przed jego utwardzeniem. 

Docelowo zakłada się rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, tak aby wszystkie 
ulice na terenach zurbanizowanych były w nią wyposażone. Przewidzieć należy budowę 
kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z odprowadzeniem wód deszczowych do 
lokalnych cieków. 

Z analizy stanu istniejącego w zakresie zaopatrzenia w wodę wynika, że w gminie 
Gierałtowice z sieci wodociągowej korzysta blisko 100 % mieszkańców (za wyjątkiem 
kilku nieruchomości), stwierdzić zatem można, ze sieć wodociągowa rozbudowana jest 
w wystarczającym stopniu.  

W związku z powyższym oraz analizując dalej stan obecny w zakresie zaopatrzenia 
w wodę stwierdzić należy, że działania Gminy powinny być ukierunkowane na poprawę 
niezawodności dostaw wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej na nowych terenach 
przeznaczanych pod zabudowę. 
W celu osiągnięcia wysokiej szczelności i bezawaryjności celowa jest wymiana 
przestarzałych i będących w złym stanie technicznym, najczęściej wykonanych ze stali, 
odcinków sieci wodociągowej i przyłączy. Długość sieci wykonanej ze stali wynosi ok. 
36 km. Przedsięwzięcia te posłużą zachowaniu standardów jakościowych usług, w tym 
wyeliminowaniu obserwowanych sporadycznie przekroczeń norm mętności, żelaza 
i manganu oraz minimalizacji strat wody w sieci. 

Według szacunków „Wieloletniego planu rozbudowy i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Przyszowicach na lata 2012-
2018” prognozuje się w okresie objętym ww. planem, na podstawie składanych do 
Przedsiębiorstwa wniosków o zapewnienie dostawy wody do nieruchomości, które 
w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczono 
pod zabudowę oraz nieruchomości stanowiących tzw. luki budowane wzdłuż 
istniejących dróg i ulic, wzrost ilości usługobiorców o ok. 10%. 

Celem poprawy racjonalności zużycia wody, poza wymianą ulegających awariom 
odcinków sieci, celowym jest wyposażanie odbiorców wody w liczniki, co sprzyja 
rozwijaniu nawyku oszczędności.  
Ponadto zmniejszenie strat i zużycia wody przyczynia się do zachowania cennych 
zasobów wody pitnej, należy prowadzić działania uświadamiające mieszkańców o tej 
konieczności poprzez np. akcje w szkołach, kampanie reklamowe itp. 
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Produkcję rolną należy prowadzić w sposób ograniczający i zapobiegający 
zanieczyszczeniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy 
upowszechniać dobre praktyki rolnicze, w szczególności na drodze organizowania 
szkoleń dla rolników. 

Jednym z najistotniejszych problemów Gminy jest problem zagrożenia powodziowego. 
W związku z trudnym doświadczeniem powodzi, jaka wystąpiła w gminie w maju 
2010 r. Gmina Gierałtowice podjęła inicjatywę wspólnego opracowania z Miastem 
Zabrze (również dotkniętym powodzią), następnie również miastem Gliwice, ekspertyzy 
dotyczącej możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu 
ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy Gierałtowice i Miasta 
Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie miasta Gliwice. Opracowana 
ekspertyza stanowić będzie podstawę wspólnego wystąpienia stron do podmiotów 
odpowiedzialnych z wnioskiem o przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. 

Spośród działań inwestycyjnych wpływających na zmniejszenie ryzyka powodziowego, 
w analizowanym obszarze rozważa się: 

• budowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników oraz polderów, 

• pogłębianie koryt rzek, 

• budowę koryt odciążających tzw. kanałów ulgi, 

• budowę nowych wałów przeciwpowodziowych, 

• retencję kanałową na kanalizacji deszczowej i ciekach 
 
Obiekty małej retencji lokalizuje się na terenach użytków zielonych (łąk, pastwisk), 
obniżeń terenowych, które względnie dobrze znoszą krótkotrwałe okresy zalewowe. 
Lokalizacja tego typu obiektów powinna być poprzedzona osobnym studium 
lokalizacyjnym i badaniami.  
Wyznaczone tereny zalewowe powinny zostać ujęte w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Na takich terenach nie należy lokalizować 
wszelkiego rodzaju zabudowy oraz prowadzić innych działań, które mogą utrudnić 
przepływ wód, mając na uwadze rolę przeciwpowodziową tych terenów. 

Niezależnie od wyżej opisanej inicjatywy gmina Gierałtowice powinna pełnić stały 
nadzór nad pracami realizowanymi przez zakłady wydobywcze, prowadzące działalność 
na terenie gminy, mającymi na celu usuwanie skutków eksploatacji górniczej, w tym 
ograniczanie zagrożenia powodziowego, związanego ze skutkami eksploatacji.  

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2013 
z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 jako cel długookresowy w dziedzinie 
ochrony zasobów wodnych wskazuje przywrócenie wysokiej jakości wód 
powierzchniowych oraz ochronę jakości wód podziemnych i racjonalizację ich 
wykorzystania. Osiągnięcie tak postawionego celu zapewnić ma realizacja zadań 
wyznaczonych na najbliższe lata, tj.:  
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1) Stworzenie zintegrowanego systemu zarządzania gospodarką wodną na obszarze 
województwa śląskiego, w tym opracowanie planów gospodarowania wodami 
w zlewniach oraz prowadzenie Państwowego Monitoringu Środowiska dla 
Województwa Śląskiego. 

2) Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć poprzez 
przywrócenie wodom pitnym powierzchniowym i podziemnym klasy I-III. 

3) Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez zmniejszenie 
ilości odprowadzanych ścieków (oczyszczonych i nieoczyszczonych, 
przemysłowych i komunalnych) oraz ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych 
do wód ze ściekami, podwyższenie klas jakości wód powierzchniowych 
i podziemnych oraz przeprowadzenie szkoleń w każdej z gmin woj. śląskiego 
z zakresu ochrony wód i racjonalnego korzystania z zasobów wodnych. 

4) Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym wzrost wielkości 
zasobów dyspozycyjnych poprzez zmniejszenie zużycia wody i zwiększenie 
retencji w zlewniach. 

5) Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie skutkom wezbrań 
powodziowych poprzez sukcesywną realizację Programu Małej Retencji dla 
Województwa Śląskiego oraz opracowanie map zagrożenia powodzią, map 
ryzyka powodzi oraz przyjęcie i realizację planów zarządzania ryzykiem 
powodzi. 

6) Odtworzenie ciągłości ekologicznej rzek, ochrona naturalnych dolin rzecznych 
oraz renaturalizacja rzek, w tym udrożnienie obiektów stanowiących przeszkodę 
dla migracji ryb i innych organizmów wodnych oraz wprowadzenie w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego zakazu prowadzenia 
inwestycji w dolinach rzecznych. 

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2010-2013 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014-2018 w zakresie racjonalnego 
użytkowania zasobów naturalnych wody wymienia poniższe cele krótkoterminowe 
i wynikające z nich działania: 

• racjonalizacja użytkowania wody, 

• ograniczenie wykorzystywania zasobów wód podziemnych do celów 
przemysłowych (poza przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi 
działami produkcji rolnej), 

• wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych 
w gospodarstwach domowych, 

• realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania wodą 
(np. wprowadzających zamknięte obiegi wody), 

• wzrost świadomości mieszkańców w zakresie korzystania z zasobów 
naturalnych, 

• ograniczenie zużycia wody i zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gleb 
i wód. 
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W zakresie kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i skutkami 
suszy Program Ochrony Środowiska Powiatu Gliwickiego wskazuje jako cel 
długoterminowy minimalizację zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi poprzez 
realizację planów ochrony przeciwpowodziowej, w tym:  

• wsparcie rozbudowy systemu monitoringu środowiska w ramach systemu 
zarządzania kryzysowego dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze 
powiatu gliwickiego, 

• wykonanie zabudowy regulacyjnej potoków/rzek na terenie powiatu, 

• wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach, 

• zwiększanie retencyjności zlewni rzek i potoków na terenie powiatu, 

• budowa lokalnego systemu monitoringu (przeciwpowodziowego) dla powiatu, 

• budowa obiektów małej retencji w dorzeczach na terenie powiatu. 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu gliwickiego cel 
długoterminowy, jakim jest przywrócenie czystości wód powierzchniowych, ochrona 
zasobów wód podziemnych oraz zapewnienie mieszkańcom wody o wysokiej jakości 
osiągnięty ma być poprzez realizację niżej wymienionych zadań: 

1) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i deszczowej, tj.: budowa 
oczyszczalni przydomowych (w szczególności na terenach zabudowy 
rozproszonej, gdzie nie planuje się budowy oczyszczalni w okresie 
perspektywicznym), sukcesywna modernizacja istniejącej i realizacja nowej sieci 
kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, budowa 
kanalizacji sanitarnej na terenie Powiatu oraz modernizacja (uszczelnienie) sieci 
kanalizacji sanitarnej. 

2) Ograniczenie ilości ścieków nieoczyszczonych, w tym budowa oczyszczalni 
ścieków w Przyszowicach. 

3) Ograniczenie strat wody związanych z przesyłem i poprawa zaopatrzenia 
ludności w wodę, tj.: rozbudowa sieci wodociągowej, wymiana i modernizacja 
sieci wodociągowej i przyłączy wykonanych z rur stalowych, żeliwnych oraz 
azbestowo – cementowych, modernizacja ujęć wody oraz stacji uzdatniania, 
weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych pod 
kątem spełniania prawnych wymagań w zakresie ochrony zasobów wodnych. 

4) Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, tj.: edukacja mieszkańców gmin 
w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi na poziomie 
gospodarstwa domowego (propagowanie postaw i zachowań motywujących 
ludność do oszczędzania wody), rozpoznanie problemu starych studni 
gospodarskich (ewidencja i zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem), 
organizacja cyklu spotkań z rolnikami w zakresie propagowania tzw. dobrych 
praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez 
związki biogenne, identyfikacja źródeł odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do środowiska oraz zobowiązywanie odpowiedzialnych podmiotów do 
przestrzegania prawa, weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych związanych 
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z poborem wód podziemnych oraz ustanowienie obszarów ochronnych dla 
GZWP. 

Zgodnie z założonymi celami dla województwa śląskiego i powiatu gliwickiego działania  
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gierałtowice powinny być 
podporządkowane następującym priorytetom: 

• ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

• uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie, 

• pełne wdrożenie idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji w odniesieniu do 
zużycia wody na cele przemysłowe, komunalne i rolnicze, 

• eliminowanie zagrożeń związanych z działalnością rolniczą, 

• maksymalne ograniczenie zanieczyszczonych spływów powierzchniowych, 

• zwiększanie retencji wód, 

• ochrona przed powodzią. 

IV.2.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Realizacji przyjętych priorytetów ekologicznych w zakresie gospodarki wodno-
ściekowej służyć będą następujące cele krótkookresowe: 
- wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich czterech sołectw gminy 

Gierałtowice, 
- uruchomienie gminnej oczyszczalni ścieków i poddawanie w niej oczyszczaniu 

ścieków z obszaru całej Gminy, 
- wyeliminowanie strat wody poprzez wymianę najbardziej zniszczonych odcinków 

sieci wodociągowej, 
- uregulowanie kwestii odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów 

o nawierzchni szczelnej, 
- rozpoznanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa powodziowego i możliwych do 

przeprowadzenia działań w tym zakresie, 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zamieszczonym w punkcie V.4.2. 

IV.2.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Do wytypowanych celów średniookresowych, do realizacji w perspektywie 2019 r.  
w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej należą: 
- rozbudowa sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczanych pod zabudowę 

mieszkaniową i działalność komercyjną, 
- rozbudowa kanalizacji deszczowej na obszarach dotychczas nie skanalizowanych, 
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- utrzymanie w dobrym stanie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz sieci wodociągowej poprzez bieżące prowadzenie niezbędnych remontów 
i modernizacji,  

- wyposażenie nieruchomości na nieskanalizowanych terenach zabudowy 
rozproszonej w ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

- skuteczny nadzór nad gospodarką wodno-ściekową w Gminie w ramach posiadanych 
kompetencji, 

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania 
z wody, 

- wzrost świadomości ekologicznej rolników w zakresie stosowania tzw. dobrych 
praktyk rolniczych, 

- spowolnienie dopływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników poprzez 
wzrost retencji w zlewni, 

- budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych, 
- utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych poprzez ograniczenie 

inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową terenów zalewowych, 
- rozwój współpracy regionalnej w celu przywrócenia dobrego stanu wód rzeki 

Kłodnicy, 
- zdecydowana poprawa bezpieczeństwa powodziowego Gminy, w tym rozwój 

współpracy regionalnej w powyższym zakresie. 

Osiągnięcie zamierzonych celów średniookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań o charakterze inwestycyjnym lub organizacyjnym, wymienionych szczegółowo 
w harmonogramie realizacji Programu ochrony środowiska w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej zamieszczonym w punkcie V.4.2. 

IV.3. Gospodarka odpadami 

IV.3.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami 
regulują ustawy wraz z rozporządzeniami, w szczególności: 
1) Ustawa dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, 

poz. 1243 z późn. zm.) 

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

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. Nr 49, 
poz. 356),  

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie 
procesu odzysku R10 (Dz. U. Nr 86, poz. 476),  
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249 poz. 
1673), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom 
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz 
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527 ze zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie 
rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na 
prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16 poz. 154 ze zm.), 

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

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie 
warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 267, poz. 1582), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137 poz. 924), 

2) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 299), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów 
sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 630), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 
masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1052). 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie 
wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816) 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 
wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 
wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

4) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 
azbest ze zm.(tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.): 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z późn. zm.), 

5) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 
Nr 63, poz. 638 z późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 14 października 2010 r. o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (Dz. U. Nr 202, poz. 1340 z późn. zm.), 

8) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.). 

 
Regulacje prawa wspólnotowego 

− Dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15 lipca 1975 w sprawie odpadów (ze zm.), 

− Dyrektywa Rady 1999/31/WE z 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 
odpadów, 

− Dyrektywa Rady 91/689/EWG z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów 
niebezpiecznych (ze zm.), 

− Dyrektywa Rady 91/157/EWG z 18 marca 1991 r. w sprawie baterii 
i akumulatorów zawierających szkodliwe substancje (ze zm.), 

− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z dnia 27 stycznia 
2003 r. w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
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− Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, 

− Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r. w sprawie zapobiegania 
i zmniejszania zanieczyszczenia środowiska azbestem. 

IV.3.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki odpadami  

Uwzględniając przewidywane w WPGO 2014 zmiany jednostkowego wskaźnika 
wytwarzania odpadów komunalnych oraz prognozę demograficzną, w poniższej tabeli  
określono prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych do roku 2019. 
Prognozę zmian demograficznych do roku 2019 przyjęto w oparciu o dynamikę zmian 
liczny ludności w poprzednich latach, z uwzględnieniem znacznej migracji ludności 
spoza gminy Gierałtowice, zasiedlającej nowe budynki. W związku z czym przyjęto 
w prognozie tendencję wzrostową. 

Tablica 21.  Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy 
Gierałtowice do roku 2019  

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Ludność 11 055 11 199 11 277 11 356 11 424 11 493 11 539 11 585 

Wskaźnik 
wytwarzania odpadów 
komunalnych [kg/Ma]  
(WPGO 2014) 

246 250 253 257 261 265 270 275 

Ilość wytworzonych 
odpadów 
komunalnych 
[Mg/rok] 

2 719,53 2 799,75 2 853,08 2 918,49 2 981,66 3 045,65 3 115,53 3 185,88 

Źródło: opracowanie własne 

W oparciu o przeprowadzoną analizę dotychczasowego stanu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice, a także prognozy zmian ilościowych 
odpadów, dokonano identyfikacji potrzeb w zakresie ich odzysku i unieszkodliwiania. 
Głównymi problemami są m. in.: 
- nieobjęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem gospodarowania 
odpadami, 
- w wielu przypadkach niedostateczna liczba pojemników na zmieszane odpady 
komunalne przypadająca na liczbę mieszkańców danej nieruchomości, 
- dzikie wysypiska odpadów, 
- niedostateczne wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów 
niebezpiecznych,  
- istniejący na terenie gminy azbest i wyroby zawierające azbest. 
W związku z powyższym w gminie należy podjąć działania mające na celu ich 
wyeliminowanie. 
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W dniu 01.01.2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 152, poz. 897), która to wprowadza nowe zasady odbioru odpadów, w myśl których 
to gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady. W związku z powyższym od 1 lipca 
2013 r. zacznie funkcjonować nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który 
to gmina ma obowiązek zorganizować.  
Do końca 2012 r. Rada Gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania 
czystości i porządku do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  
W terminie tym muszą również zostać podjęte uchwały określające nowe zasady 
gospodarowania odpadami, m. in. określające stawkę opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Rada Gminy określi niższe stawki opłaty, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, co ma zachęcić mieszkańców do selektywnej 
zbiórki odpadów. Za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 
właścicieli zamieszkałych nieruchomości, odbierane będą odpady komunalne 
wytworzone w gospodarstwie domowym, w każdej ilości, wytworzonej na terenie danej 
nieruchomości. 
Nowym systemem zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych. 
W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne, to rada gminy podejmuje decyzję o odbieraniu od nich odpadów. 
W związku z tym, iż w gminie Gierałtowice na początku wdrażania systemu nie planuje 
się odbierać odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ważne jest 
wzmocnienie kontroli stanu zawieranych umów przez właścicieli tych nieruchomości 
oraz kontrola częstotliwości opróżniania posiadanych przez nich pojemników.  
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) obowiązkiem gminy jest ustanowienie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej następujące frakcje 
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji. 
W związku z tym, iż obecnie na terenie gminy „u źródła” nie są odbierane metal  
i opakowania wielomateriałowe należy włączyć je do systemu. 
W celu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych  
w 1995 r. należy kontynuować istniejący system selektywnego zbierania tego rodzaju 
odpadów i poddawania ich procesom odzysku. Jednocześnie należy zachęcać 
mieszkańców do przydomowego kompostowania odpadów zielonych we własnym 
zakresie i na własne potrzeby. Na terenie gminy Gierałtowice planuje się również 
utworzenie biogazowni, jako instalacji do odzysku osadów ściekowych i odpadów 
ulęgających biodegradacji. 
Obowiązkiem gminy wynikającym ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach jest również utworzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w utworzonym gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów 
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komunalnych od właścicieli nieruchomości, odbierane będą meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, 
z remontów prowadzonych we własnym zakresie, zużyte opony oraz odpady 
niebezpieczne (w tym chemikalia). 
Ze względu na znaczne rozmiary mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego raz w roku organizowana będzie 
objazdowa zbiórka tych odpadów (tzw. „wystawka”). Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny jest ponadto zbierany przez jednostki handlowe na zasadzie wymiany 
przy zakupie nowego sprzętu (1:1). 
System zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz przeterminowanych 
i zbędnych leków będzie w kolejnych latach kontynuowany na tych samych zasadach co 
do tej pory.  

Gmina ma obowiązek przeprowadzenia kampanii informacyjnej na temat nowego 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym praw i obowiązków 
właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach Rady Gminy. 

W kolejnych latach ważne będzie wzmocnienie zarządzania, monitoring i optymalizacja 
stworzonego przez gminę systemu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Dużym problemem jest znajdujący się na terenie gminy Gierałtowice azbest oraz wyroby 
zawierające azbest. W związku z tym należy w pierwszej kolejności zaktualizować 
posiadaną inwentaryzację azbestu i wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na 
terenie gminy oraz opracować na jej podstawie program usuwania azbestu. Na jego 
podstawie należy w miarę możliwości finansowych gminy pozyskać środki zewnętrzne 
na dofinansowywanie usuwania azbestu, w tym jego demontażu z budynków. Do czasu 
uzyskania tych środków należy w dalszym ciągu kontynuować dofinansowywanie 
poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania ze środków budżetu. 
Trzeba również przeprowadzić akcję informacyjną dotyczącą możliwości 
dofinansowania powyższych prac, celem uzyskania większego zainteresowania 
mieszkańców. 

Zgodnie z wymaganiami obowiązującej ustawy o odpadach wszelkie działania z zakresu 
gospodarki odpadami powinny zmierzać w pierwszej kolejności do: 

• zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich 
negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas 
i po zakończeniu użytkowania tych produktów, 

• zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska odzysku surowców wtórnych, 
jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów, 

• zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwiania odpadów, 
których powstaniu nie udało się zapobiec, lub których nie udało się poddać 
odzyskowi.  

Głównym działaniem, jakie może podejmować gmina w ramach zapobiegania 
powstawaniu odpadów i ograniczania ich wytwarzania jest prowadzenie edukacji 
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ekologicznej w różnych środowiskach. Celem prowadzonych przedsięwzięć 
edukacyjnych powinno być podniesienie świadomości ekologicznej, kształtowanie 
przyjaznych dla środowiska nawyków i codziennych postaw oraz zachęcenie do 
określonych działań – kupowania produktów unikając nadmiaru opakowań, nabywania 
produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu, ograniczania 
zakupów wyrobów jednorazowego użytku, a takich które nadają się do ponownego, 
a nawet wielokrotnego wykorzystania, popularyzacja nabywania artykułów o wysokiej 
jakości czy kupowanie torb wielokrotnego użytku. 
Działania edukacyjne należy również prowadzić w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów. Edukacja ta musi być skierowana zarówno dla dzieci, młodzieży jak 
i dorosłych mieszkańców gminy i prowadzona w różnych formach (broszury, ulotki, 
artykuły w lokalnej prasie, wspieranie zajęć edukacyjnych w szkołach). Równolegle do 
działań edukacyjnych muszą być prowadzone działania informacyjne polegające na 
przekazywaniu informacji na temat organizacji i terminów zbiórki różnych frakcji 
odpadów poprzez ulotki, plakaty, informacje na stronie internetowej urzędu czy 
ogłoszenia w prasie.  
W ramach pracy urzędu działania w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi można realizować poprzez uwzględnianie w przetargach publicznych 
zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zakupów, wyrobów 
zawierających materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów oraz 
włączanie do procedur zamówień publicznych kryteriów związanych z ochroną 
środowiska i zapobieganiem powstawania odpadów. 
W zakresie ograniczania ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na 
środowisko bardzo ważną rolę odgrywa wspomniana wyżej edukacja ekologiczna. 
Negatywnie oddziaływanie na środowisko mają dzikie wysypiska odpadów na terenie 
gminy. W związku z tym, należy monitorować miejsca zagrożone powstawaniem takich 
wysypisk, w miarę możliwości finansowych gminy likwidować je oraz stosować sankcje 
wobec sprawców tych zanieczyszczeń. Ponadto Wójt Gminy po przeprowadzeniu 
postępowania administracyjnego wydaje decyzję nakazującą usunięcie odpadów  
z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych w trybie art. 34 ustawy o odpadach. Objęcie 
wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów powinno 
ograniczyć ten problem.  
Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami komunalnymi 
w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania polegają przede 
wszystkim na wydzieleniu ze strumienia powstających odpadów tych odpadów, które 
mogą być poddane recyklingowi oraz tych, które stwarzają zagrożenie dla ludzi 
i środowiska. Odpady komunalne w pierwszej kolejności powinny być zbierane 
w sposób selektywny, aby jak najwięcej odpadów można było ponownie przetworzyć, 
a tym samym aby zmniejszyć ilość odpadów poddawanych unieszkodliwianiu na 
składowiskach odpadów. Gmina stwarza zatem warunki do selektywnej zbiórki 
odpadów. Docelowo gospodarka odpadami w województwie śląskim będzie 
prowadzona z wykorzystaniem instalacji regionalnych. Gmina, realizując zadania 
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polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, jest obowiązana do przeprowadzenia przetargu 
na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną 
instalację do przetwarzania odpadów komunalnych (art. 3a ust. 1 pkt 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie). Jednocześnie gmina wspierać powinna 
przedsiębiorców we wdrażaniu efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego ich 
przekształcania. 
Ważną kwestią jest również kontrola przedsiębiorców przez właściwe organy 
w zakresie wypełniania przez nich ustaleń zawartych w posiadanych zezwoleniach, 
a w przypadku ich nieprzestrzegania podjęcie odpowiednich działań.  

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 oraz Program 
ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie gospodarki odpadami: 

− minimalizację ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania  
i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, 

− wzmocnienie zarządzania, monitoringu i optymalizacja systemu gospodarki 
odpadami, 

− wprowadzenie regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
proponowanego w aktualizacji planu gospodarki odpadami województwa 
śląskiego oraz wdrożenie i rozwój innych niż składowanie technologii 
zagospodarowania odpadów, w tym technologii biologicznego  
i termicznego przekształcania, 

− minimalizację ilości wytworzonych odpadów oraz sukcesywne zwiększanie 
udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne poddawanych procesom 
odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem. 

Ponadto w Programie ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013  
ujęto w zakresie gospodarki odpadami podnoszenie świadomości mieszkańców 
i przedsiębiorców. 

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie gospodarki odpadami: 

− gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne instalacje 
przetwarzania odpadów, 

− zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii  
z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska, 
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− selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji 
ograniczenie składowania tych odpadów, 

− zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

− wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.  

IV.3.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku  

Cele Programu Ochrony Środowiska gminy Gierałtowice są zgodne z celami 
krótkoterminowymi i długoterminowymi Programu Ochrony Środowiska dla 
Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018. 
 
Cel krótkookresowy dla gminy Gierałtowice na lata 2012 – 2015 dla gospodarki 
odpadami komunalnymi stanowi utworzenie nowego systemu gospodarki odpadami, 
zgodnego ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), poprzez: 

• uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Gierałtowice oraz innych aktów prawa miejscowego, 

• przeprowadzenie kampanii informacyjnej na temat nowego systemu 
gospodarowania odpadami, 

• utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów, 

• kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie gospodarki odpadami zamieszczonym w punkcie V.4.3. 

IV.3.4. Cele średniookresowe do 2019 roku  

Cele średniookresowe do roku 2019 dla gospodarki odpadami komunalnymi to: 
1) wzmocnienie zarządzania, monitoring i optymalizacja istniejącego systemu 
gospodarki odpadami, realizowany poprzez: 

• przygotowywanie sprawozdań z funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, 

• zwiększenie kontroli w zakresie wypełniania przez podmioty ustaleń, zawartych 
w posiadanych zezwoleniach/decyzjach (m. in. na zbieranie, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów),  
 

2) minimalizacja ilości wytworzonych odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania 
i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, zwiększanie udziału odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza 
składowaniem, a przez to:  
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• osiągnięcie w 2019 r. 40 % poziomu recyklingu i przygotowania od ponownego 
użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,  

• osiągnięcie w 2019 r. 65 % poziomu recyklingu, przygotowania od ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych,  

• ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. do poziomu 40 % w 2019 r. 

• uzyskanie w 2019 r. 50 % odzysku odpadów wielkogabarytowych i 40% 
odpadów budowlanych, 

• uzyskanie 50% odzysku odpadów niebezpiecznych, 

• utrzymanie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz 
osiągnięcie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu w wysokości 
4kg/mieszkańca/rok. 

Cel ten zrealizowany będzie poprzez: 

• rozwój selektywnej zbiórki papieru, opakowań wielomateriałowych, szkła 
i tworzyw sztucznych,  

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, w tym 
propagowanie indywidualnych form kompostowania bioodpadów oraz budowę 
biogazowni, 

• rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego,  

• stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlano – remontowych,  

• rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, 

• rozwój systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych leków oraz zużytych 
baterii i akumulatorów małogabarytowych, 

• budowa zakładów zagospodarowania odpadów spełniających wymagania 
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, 

• wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego ich 
przekształcania. 

Pozostałe cele średniookresowe do roku 2019 to:  
3) monitorowanie miejsc zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk odpadów, ich 
likwidacja i egzekwowanie sankcji wobec sprawców tych zanieczyszczeń, 
4) realizacja zapisów „Programu oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” oraz 
prowadzenie akcji informacyjnej o możliwości uzyskania pomocy finansowej na 
realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (jako kolejny 
etap po opracowaniu gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest),  
5) podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 
skuteczności selektywnej zbiórki odpadów 
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6) stosowanie „zielonych zamówień publicznych”. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie gospodarki odpadami, zamieszczonym w punkcie V.4.3. 

IV.4. Ochrona powietrza atmosferycznego 

IV.4.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

Prawo polskie w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego reguluje w głównej 
mierze Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 
87)  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie 
określenie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U z 2012 r. 
poz.914) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012r. w sprawie 
dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1032) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 
z 2012 r., poz. 1028) 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. 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 z późn. zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 
szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych 
oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub 
pyłów do powietrza (Dz. U. Nr 150, poz. 894) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 
przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji 
nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) 
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- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) 

 
Regulacje prawa wspólnotowego  

Prawo europejskie w zakresie powietrza atmosferycznego reguluje następujące 
dyrektywy i rozporządzenia:  

- Dyrektywa 96/62/WE Dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania 
jakością powietrza, 

- Dyrektywa 70/220/EWG – wskazuje działania, jakie mają być podjęte w celu 
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza przez spaliny z silników o zapłonie 
iskrowym pojazdów silnikowych 

- 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 
i cząstek zawieszonych w powietrzu, 

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanawia maksymalne wartości stężeń ołowiu 
w powietrzu atmosferycznym, 

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

- 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, 
- Dyrektywa 2008/50/WE – w sprawie jakości powietrza i czystego powietrza dla 

Europy, 
- 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 niektórych 

zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw. 

 

IV.4.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego 

Z analizy aktualnego stanu w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Gierałtowice 
wynika, iż głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie 
gminy jest tzw. emisja niska, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca 
z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie 
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węgla odbywa się w nieefektywny sposób, często węglem tanim, a więc o złej 
charakterystyce i niskich parametrach grzewczych oraz emisja komunikacyjna. 

Na stan powietrza w najbliższych latach będą miały wpływ kierunki rozwoju gminy, 
w tym rozwój budownictwa mieszkaniowego, jak również powstawanie stref 
przemysłowych. Wzrost potrzeb energetycznych wiązać się może potencjalnie,  
w zależności od zastosowanego źródła ogrzewania, ze wzrostem emisji zanieczyszczeń 
do atmosfery.  
 
W związku z powyższym pilną potrzebę stanowią działania w zakresie ograniczania tego 
rodzaju emisji. Jedno z narzędzi do osiągnięcia tak postawionego celu stanowić może 
opracowanie, a następnie wdrożenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.  
 
W najbliższym czasie powinno być realizowane w dalszym ciągu, cieszące się dużym 
zainteresowaniem, dofinansowanie z budżetu Gminy do wymiany nieekologicznych 
źródeł ogrzewania starego typu na nowoczesne, spełniające odpowiednie standardy 
emisyjne. Dofinansowane powinno być również kontynuowane w ramach wdrożenia 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 
 
Na terenie gminy Gierałtowice należy rozważyć także możliwości rozbudowy lub 
wykonanie nowych sieci gazowniczych przeznaczonych do użytku na potrzeby 
mieszkaniowe. Pozwoli to na ograniczenie liczby nieekologicznych źródeł ogrzewania 
w budynkach i zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym.  
 
Gmina we własnym zakresie podejmować powinna nadal działania w zakresie 
modernizacji kotłowni w budynkach użyteczności publicznej, poprzez wymianę źródeł 
ciepła na nowe ekologiczne, w tym zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  
W ramach wykorzystania odnawialnych źródeł energii funkcjonują w gminie instalacje 
solarne. W przygotowaniu są inwestycje związane z wykorzystaniem biomasy do celów 
energetycznych (budowa biogazowni), wykorzystaniem energii słonecznej 
w instalacjach fotowoltaicznych oraz wykorzystanie energii wiatru w pojedynczych 
turbinach wiatrowych.  
Szczegółowe działania w tym zakresie powinny zostać ujęte w projekcie założeń do 
planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. 
 
Uzupełnienie powyższych działań powinny stanowić akcje edukacyjno-informacyjne, 
promujące korzyści płynące z termomodernizacji budynków, ze stosowania paliw 
ekologicznych oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 
poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej oraz  uświadamiające szkodliwość spalania 
odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych w paleniskach domowych. 
Podejmowane działania edukacyjne powinny ponadto zmierzać do wyeliminowanie 
w okresach letnich wypalania traw i nieużytków na terenie gminy.  
Należy również informować mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia 
powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie.  
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W zakresie ograniczania niskiej emisji ze źródeł komunikacyjnych należy podjąć 
działania związane z modernizacją nawierzchni dróg na terenie gminy oraz uzupełnić 
zieleń izolacyjną wzdłuż dróg gminnych poprzez nowe nasadzenia, pozwoli to na 
ograniczanie rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji powstających w trakcie 
transportu. 
Do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego przyczyni się 
również budowa ścieżek rowerowych, połączona z promocją komunikacji rowerowej 
wśród mieszkańców gminy oraz zdrowego trybu życia.  
Mając na uwadze ochronę powietrza na terenie gminy, należy uwzględniać w planach 
zagospodarowania przestrzennego wymogi dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło 
z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji”. Należy również ująć w planie 
linię zabudowy uwzględniając możliwość „przewietrzania” gminy, ze szczególnym 
uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego: 

− kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie 
zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, 

− opracowanie i skuteczna realizacja Programów służących ochronie powietrza, 

− spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez 
ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych, 

− ograniczanie zużycia energii oraz zwiększenie wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, 

− wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza. 

Program ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród 
działań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego: 

− poprawa jakości powietrza i obniżenie poziomu substancji szkodliwych  
w powietrzu oraz utrzymanie tego stanu, 

− poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania 
paliw do celów grzewczych, ograniczenie niskiej emisji, zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
cieplną, 

− poprawa warunków ruchu drogowego i ograniczenie emisji ze źródeł liniowych. 
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IV.4.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z celami 
krótkoterminowymi i długoterminowymi Programu Ochrony Środowiska dla 
Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 
Celem nadrzędnym do realizacji do roku 2015 jest poprawa jakości powietrza, w tym 
poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, 
ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.  
Aby zrealizować ten cel należy podjąć następujące działania:  

• opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Gierałtowice,  

• kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór 
odpadów (do lipca 2013 r.) oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów, 

• opracowanie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię 
elektryczną i paliwo gazowe, z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia energii 
i promowania rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, 

• kontynuacja dofinansowania dla mieszkańców gminy do wymiany 
nieekologicznych źródeł ogrzewania na gazowe, olejowe, biomasę, elektryczne. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony powietrza zamieszczonym w punkcie V.4.4. 

IV.4.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Zasadniczym celem średniookresowym, do realizacji w perspektywie roku 2019, jest 
kontynuacja realizacji zadań krótkookresowych w celu osiągnięcia poprawy stanu 
jakości powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji, stosowanie odnawialnych źródeł 
energii, ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, tj.: 
1) ograniczanie emisji z energetycznego spalania paliw tradycyjnych, w tym: 

• realizacja założeń Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy. 

• termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z modernizacją 
kotłowni, 

• rozbudowa oraz modernizacja istniejących sieci gazowych na terenie gminy, 
2) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym: 

• wykorzystanie biogazu (wdrożenie Programu budowy biogazowni rolniczych 
przy założeniu powstania do roku 2020 co najmniej jednej biogazowni w każdej 
gminie), wykorzystanie biomasy (np. wprowadzanie upraw energetycznych na 
terenach zrekultywowanych w celu zapewnienia dodatkowego nośnika energii), 
wykorzystanie energii słonecznej, wykorzystanie energii wiatru, zastosowanie 
pomp ciepła, wykorzystanie energii wód kopalnianych, wykorzystanie energii 
spadku wód, wykorzystanie wód geotermalnych,   

• wspieranie wprowadzania upraw roślin energetycznych na terenach 
zrekultywowanych, 
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3) redukcja emisji ze źródeł liniowych, w tym: 

• przebudowa, modernizacja/poprawa stanu technicznego dróg, 

• budowa nowych ścieżek rowerowych i tras rowerowych, 
4) uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów 

dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących 
nadmiernej emisji oraz projektowanie linii zabudowy z uwzględnieniem 
„przewietrzania” gmin, w szczególności na terenach o gęstej zabudowie, 

5) zwiększanie obszarów zalesionych na terenie Gminy poprzez realizację nowych 
nasadzeń drzew na nieużytkach oraz terenach zdegradowanych, 

6) podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym: 

• stworzenie i utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym 
stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie,  

• edukacja ekologiczna mieszkańców w odniesieniu do: 
- możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii,  
- korzystania z transportu publicznego, ścieżek i tras rowerowych na terenie 

gminy, 
- kształtowania pozytywnych postaw mieszkańców w zakresie poszanowania 

energii, 
- zagrożenia jakie stanowi spalanie odpadów w piecach domowych,  
- zastosowania roślin energetycznych. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony powietrza, zamieszczonym w punkcie V.4.4. 

IV.5. Ochrona przed hałasem 

IV.5.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami realizowana jest w oparciu 
o następujące akty prawne: 
1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. 
zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 
i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340), 
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− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 
środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, 
linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 
sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów 
objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości 
jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1985),  

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2012 
(M. P. Nr 94, poz. 957), 

− Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2011 r. w sprawie 
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód 
lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2013 
(M. P. z 2012 r., poz. 705), 

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.), 

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 ze zm.), 

5) 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 ze zm.), 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wymagań 
zasadniczych dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji 
hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 60, poz. 546 ze zm.), 

Powyższe akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników 
środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz 
właściwego kształtowania klimatu akustycznego środowiska. 
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Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed 
hałasem mają przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu lokalizacji i budowy 
obiektu budowlanego: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. 

Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), 
- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.).  
 
Regulacje prawa wspólnotowego 

− Dyrektywa 86/594/EWG Rady z dnia 01 grudnia 1986 r. w sprawie hałasu 
emitowanego przez zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, 

− Dyrektywa 2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa 
Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez 
urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, 

− Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu w środowisku. 

 

IV.5.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem 

Z analizy aktualnego stanu środowiska na terenie gminy Gierałtowice w zakresie 
klimatu akustycznego wynika, że zasadniczy wpływ na jego kształtowanie ma hałas 
komunikacyjny (drogowy i kolejowy). Na terenie gminy Gierałtowice źródłami 
niekontrolowanej emisji hałasu do środowiska jest istniejąca sieć dróg, przy 
wzrastającym ich zatłoczeniu oraz w mniejszym stopniu małe i średnie 
przedsiębiorstwa.  

W związku z powyższym podejmowane działania powinny być skoncentrowane na 
ograniczeniu uciążliwości akustycznej na terenach wzdłuż tras komunikacyjnych. 
W gestii Gminy pozostają działania dotyczące dróg gminnych. Dla pozostałych rodzajów 
dróg gmina powinna koordynować lub inicjować podejmowanie odpowiednich działań. 

W zakresie ograniczenia hałasu pochodzącego z transportu samochodowego bardzo 
ważna jest budowa, przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego. Stan dróg na 
terenie gminy Gierałtowice jest zróżnicowany. Właściwa dbałość o stan nawierzchni 
dróg w znaczącym stopniu zmniejsza skalę narażenia mieszkańców na nadmierny, 
ponadnormatywny poziom hałasu. Realizując ten cel, należy jednocześnie podejmować 
działania w celu niedopuszczenia do pogarszania się klimatu akustycznego na 
obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. 

Redukcję hałasu komunikacyjnego można również uzyskać poprzez zastosowanie 
ekranów akustycznych lub tworzenie pasów zieleni wzdłuż głównych ciągów 
komunikacyjnych oraz opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego 
(np. poprzez jego skanalizowanie czy przebudowę sygnalizacji świetlnej).  
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Ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu kolejowego można osiągnąć 
poprzez modernizację torowisk, wymianę taboru kolejowego i właściwe utrzymanie 
torowiska. Są to jednak działania realizowane przez zarządzających daną linią kolejową. 
Gmina może jedynie ograniczyć emisję hałasu kolejowego poprzez tworzenie na swoich 
działkach pasów zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych. 

Zasadne byłoby również utworzenie bazy danych o obiektach stwarzających zagrożenie 
akustyczne dla środowiska. 

W zakresie ochrony przed hałasem przemysłowym pochodzącym od każdego 
pojedynczego warsztatu czy zakładu usługowego bardzo ważne są kontrole 
poszczególnych jednostek pod względem posiadanych decyzji i dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu, prowadzone przez Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach. Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą 
przekracza poziomy hałasu określone przepisami prawa lub obowiązującej decyzji 
o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska WIOŚ wymierza, 
w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne. 

Ochrona przed hałasem zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) 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. 

Problem zagrożenia emisją hałasu powinien być zatem również istotnym elementem 
planowania przestrzennego przy opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wprowadzać do niego 
zapisy odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów. Bardzo ważnym 
celem jest lokowanie działalności uciążliwych akustycznie w miejscach zapisanych w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu na działalność 
produkcyjną i przemysłową, a nie na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 oraz Program 
ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony przed hałasem: 

− zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców województwa śląskiego  
i środowiska poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących 
standardów, 

− monitoring narażenia mieszkańców województwa na ponadnormatywny hałas, 

− ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców. 

Priorytetem w zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z programem ochrony 
środowiska dla województwa i powiatu jest więc ograniczenie uciążliwości akustycznej 
dla mieszkańców gminy Gierałtowice. 
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IV.5.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska gminy Gierałtowice są zgodne z celami 
krótkoterminowymi i długoterminowymi Programu Ochrony Środowiska dla 
Województwa Śląskiego do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018. 

Celami krótkookresowymi w zakresie ochrony przed hałasem, do realizacji w latach 
2012 – 2015 są: 

1) eliminacja narażenia mieszkańców na hałas poprzez budowę, rozbudowę 
i modernizację dróg oraz opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu 
sprzyjających obniżeniu emisji hałasu do środowiska, który będzie realizowany 
poprzez następujące inwestycje drogowe w zakresie budowy dróg, modernizacji 
i remontów nawierzchni dróg oraz budowy infrastruktury technicznej związane 
z jednoczesną poprawą stanu dróg, 

2) ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych 
uciążliwości akustycznych dla mieszkańców (szczególnie w okolicach szkół 
i przedszkoli) realizowany poprzez:  

• budowę ekranów akustycznych,  
• tworzenie pasów zieleni przy głównych trasach komunikacyjnych lub 

w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych, 

3) opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 
poziomów hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych dróg oraz 
lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie już istniejących tras 
komunikacyjnych oraz wprowadzenie zapisów odnoście standardów akustycznych 
dla poszczególnych terenów. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przed hałasem zamieszczonym w punkcie V.4.5. 

IV.5.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Celami średniookresowymi do realizacji do roku 2019 są: 
1) monitoring i optymalizacja narażenia mieszkańców gminy Gierałtowice na 

ponadnormatywny hałas, realizowany poprzez: 

• gromadzenie danych na temat zagrożenia i emisji hałasu w gminie, 

• kontrola dotrzymywania obowiązujących norm akustycznych. 
2) przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem.  

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przed hałasem zamieszczonym w punkcie V.4.5. 
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IV.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

IV.6.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

Zagadnienie związane z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
regulują: 
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192 poz. 1883), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 
poz. 880), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 
instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 
poz. 879), 

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

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz ustawy Prawo ochrony środowiska, 
są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, 
prawa zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. 
 
Regulacje prawa wspólnotowego 

Dyrektywa 2004/40/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi 
(polami elektromagnetycznymi). 

IV.6.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed promieniowaniem  
elektromagnetycznym 

Z analizy obecnego stanu środowiska w gminie pod względem promieniowania 
elektromagnetycznego wynika, że promieniowanie nie stanowi istotnego zagrożenia dla 
mieszkańców i stanu środowiska. 
Prowadzący instalację nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie pól 
elektromagnetycznych (art. 180 POŚ). Prowadzący instalacje, takie jak stacje 
elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu 
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znamionowym nie niższym niż 110 kV oraz instalacje radiokomunikacyjne, 
radionawigacyjne i radiolokacyjne, których równoważna moc promieniowana 
izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne 
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GH, ma jednak obowiązek zgłoszenia instalacji 
organowi ochrony środowiska z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych. 
Mówi o tym § 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. 
nr 130 poz. 880). Jednocześnie prowadzący powyższe instalacje są obowiązani do 
wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomiary te 
wykonywane są: 

• bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia, 

• każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia. 
Wyniki pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 
i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. nr 192 poz. 1883) ustalone są 
zróżnicowane poziomy pól elektromagnetycznych dla: 

• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową - do 50Hz, 

• miejsc dostępnych dla ludności – do 300Hz. 

Zasadne jest więc gromadzenie danych na temat instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne wymagających zgłoszeń do organów ochrony środowiska. Analiza 
przeprowadzonych pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych umożliwia reakcję na 
ewentualne przekroczenia.  
Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dotychczas prowadzony 
monitoring w Polsce wykazuje wzrost poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku, co w znacznym stopniu spowodowane jest rozwojem telefonii 
komórkowej. Monitoring ten nie wykazał jednak przekroczeń poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. W kolejnych latach możliwy jest nieznaczny 
wzrost średnich poziomów pól elektromagnetycznych, szczególnie na terenach wysoko 
zurbanizowanych, w związku z tym, iż w ciągu najbliższych lat przewidywany jest 
rozwój systemów naziemnych technik cyfrowego nadawania programów radiowych 
i telewizyjnych, szybki rozwój sieci bezprzewodowego dostępu do Internetu, a także 
rozwój telefonii komórkowej trzeciej generacji, prowadzący do zagęszczenia stacji 
bazowych telefonii komórkowej. Z kolei w związku z intensywnym rozwojem 
budownictwa mieszkalnego, wzrastać będzie gęstość linii energetycznych. Linie 
energetyczne o napięciu 110 kV i wyższych, nie powinny być lokalizowane 
w sąsiedztwie terenów mieszkalnych. 
W związku z powyższym należy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego uwzględniać zagadnienia dotyczące pól elektromagnetycznych oraz 
lokalizacje dla nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
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Do kompetencji wójta należy preferowanie i kontrolowanie zgodności lokalizacji 
nowych instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z Miejscowym 
Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym: 

• ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

• monitoring poziomów pól elektromagnetycznych. 

Program ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród 
działań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym: 

• ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 

• minimalizacja emisji promieniowania niejonizującego do środowiska. 

IV.6.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Cele krótkoterminowe obejmują te działania z zakresu ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym, które mogą być zrealizowane do 2015 roku tj.: 

• uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnień dotyczących 
pól elektromagnetycznych, 

• preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego 
oraz w razie potrzeby wyznaczenie stref ograniczonego użytkowania w zakresie 
ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 
zamieszczonym w punkcie V.4.6. 

IV.6.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Głównym celem średniookresowym dla gminy Gierałtowice w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym jest monitoring występujących pól 
elektromagnetycznych w środowisku poprzez gromadzenie i analizę danych nt. 
instalacji emitujących pola elektromagnetyczne wymagających zgłoszeń. 

Kontynuowane powinny być ponadto zadania, których realizację zaplanowano 
w perspektywie krótkoterminowej. 
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IV.7. Ochrona przyrody 

IV.7.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

W krajowym prawodawstwie kwestie ochrony przyrody regulują następujące ustawy: 
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2009r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2012 r., poz. 81) 

2) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. Nr 12, 
poz. 59 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania 
(Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 

 
Regulacje prawa wspólnotowego  

Prawo europejskie w zakresie ochrony przyrody reguluje następujące dyrektywy  
i rozporządzenia:  

- Dyrektywa Nr 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE; 2006/105/WE). 

- Dyrektywa Nr 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków  (zmienionej 
dyrektywami m.in. 2006/105/WE, 2008/102/WE) 

- Rozporządzenie 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: m.in. 
WE/834/2004, WE/1332/2005. 

- Rozporządzenie WE/2080/92 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 
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IV.7.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przyrody 

Z analizy istniejącego stanu środowiska w Gminie w zakresie ochrony przyrody wynika, 
że teren gminy Gierałtowice jest bogaty pod względem przyrodniczym oraz licznych 
gatunków roślin i zwierząt będących pod ochroną. Aby chronić istniejące wartości 
środowiska przyrodniczego oraz poprawić aktualny stan należy podjąć działania 
obejmujące:  

• utrzymanie istniejących obszarów i obiektów chronionych (Zespół Pałacowo – 
Parkowy w Przyszowicach, pomniki przyrody), powołanie nowych, 
projektowanych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, 

• zachowanie ciągłości „węzłów”, „korytarzy” i „łączników” ekologicznych, 
zwłaszcza w obrębie systemu dolin cieków wodnych i kompleksów leśnych 
w celu ochrony zagrożonych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt, 

• powiększanie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony, 

• zwiększona edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy w zakresie stosowania 
ustawy o ochronie przyrody i wynikających z niej obowiązków, 

• promocja wśród mieszkańców ścieżek edukacyjnych wartościowych pod 
względem przyrodniczym zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice, 

• tworzenie nowych tras rowerowych oraz ścieżek rowerowych. 
 
Należy podjąć działania wspólnie z Nadleśnictwami Katowice i Rybnik w celu ochrony 
lasów, które stanowią niewielki obszar w stosunku do ogólnej powierzchni gminy. 
Dodatkowo należy dążyć do zalesiania terenów zdegradowanych oraz gleb słabej klasy 
bonitacji.  

Powyższe działania winny być powiązane ze stworzeniem koncepcji rekreacyjno-
wypoczynkowego zagospodarowania terenów przyrodniczo cennych oraz 
rekultywowanych terenów zdegradowanych oraz promocją „ekologicznych” form 
turystyki. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 oraz Program 
ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony przyrody: 

• zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie różnorodności 
biologicznej na różnych poziomach organizacji: na poziomie 
wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym 
(ekosystemowym) oraz georóżnorodności, 

• pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych województwa, 

• stworzenie prawno – organizacyjnych warunków i narzędzi dla ochrony 
przyrody, 

• zachowanie lub odtworzenie właściwej struktury i stanu ekosystemów i siedlisk. 
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IV.7.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Celem działań w zakresie ochrony przyrody powinno być zachowanie i odtworzenie 
właściwej struktury i stanu ekosystemów oraz stworzenie organizacyjno-prawnych 
warunków i narzędzi do ochrony przyrody. W najbliższych latach należy zatem podjąć 
działania obejmujące: 

• prace pielęgnacyjno – konserwacyjne istniejących pomników przyrody poprzez 
wykonanie cięć sanitarno – pielęgnacyjnych, 

• rewaloryzację zabytkowych założeń zieleni poprzez wykonanie prac 
pielęgnacyjno – konserwacyjnych w Zespole Pałacowo – Parkowym (usunięcie 
drzew stwarzających zagrożenie oraz wykonanie cieć sanitarno – 
pielęgnacyjnych), 

• realizację zieleni urządzonej w lokalnych obiektach rekreacyjno – 
wypoczynkowych, tworzonych m.in. na bazie terenów leśnych, przy współpracy 
z nadleśnictwami. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przyrody, zamieszczonym w punkcie V.4.7. 

IV.7.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Cele średniookresowe do realizacji do roku 2019 stanowią w głównej mierze 
kontynuację zadań krótkoterminowych oraz następujące zadania: 

• promocja walorów przyrodniczych gminy (przygotowanie informatorów, map, 
dotyczących obiektów przyrodniczych i zabytków kultury Gminy), 

• realizacja programu zwiększania lesistości, 

• rozwój sieci szlaków turystycznych, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych 
i rowerowych, w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych 
krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego, 

• rekultywacja terenów zdegradowanych, 

• pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie Gminy obiektów i form ochrony 
przyrody, 

• rewitalizacja i utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni 
urządzonej na terenie Gminy, 

• objęcie ochroną prawną drzew – propozycje pomników przyrody, 

• objęcie ochroną zwierząt poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych oraz 
platform pod gniazda bocianie.  

 
Stałym zadaniem, realizowanym zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej 
powinna być edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie stosowania ustawy 
o ochronie przyrody i obowiązków z niej wynikających. 
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Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przyrody, zamieszczonym w punkcie V.4.7. 

 

IV.8. Ochrona przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych 
oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 

IV.8.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego 

1) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 
145) wraz z przepisami wykonawczymi, w tym: 
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie 

podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna 
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania (Dz. U. Nr 158, poz. 1114) 

2) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62 
poz. 558 z późn. zm.) 

3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68 z późn. zm.) 

5) Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233 z późn. zm.) 

6) Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 
Nr 133, poz. 849 z późn. zm.). 

 
Regulacje prawa wspólnotowego 
Zagadnienia ochrony przed skutkami poważnych awarii w Unii Europejskiej reguluje 
Dyrektywa 96/82/WE Rady z dnia 9 grudnia 1996 r. sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, 
zwana dyrektywą SEVESO II. 

Z kolei zagadnienia z zakresu ochrony przed skutkami powodzi reguluje Dyrektywa 
2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą 
Powodziową. 
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IV.8.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie poważnych awarii i klęsk 
żywiołowych 

Celem do realizacji w zakresie poważnych awarii, bezpieczeństwa chemicznego 
i biologicznego oraz klęsk żywiołowych jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia 
katastrof naturalnych i awarii technicznych. Jest to zadanie m. in. Gminnego Systemu 
Wczesnego Ostrzegania, który zapewnia realizowanie przedsięwzięć w ramach procesu 
analityczno – decyzyjnego, w szczególności przez wypracowanie wniosków do decyzji 
szefów obrony cywilnej w zakresie prowadzania działań ratowniczych i ochronnych, 
opracowanie ocen eksperckich mających na celu zdiagnozowanie aktualnego stanu 
zagrożenia oraz prognozowanie jego rozwoju oraz doradztwo specjalistyczne w zakresie 
ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń.   

W celu zapewnienia bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego gmina powinna 
wspierać inwestycje w zakresie doposażenia w nowoczesny sprzęt czterech Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie gminy Gierałtowice. 
Jednocześnie gmina zapewnia bieżące utrzymanie tych Jednostek, poprzez finansowanie 
m. in. utrzymania budynków (zakup opału, energii elektrycznej, wody), ubezpieczenie 
strażaków i wozów bojowych, wypłatą ekwiwalentu za udział w akcjach. 

Transport niebezpiecznych substancji chemicznych i materiałów szczególnie 
niebezpiecznych, odbywający się po drogach gminy nie stanowi znacznego problemu na 
terenie gminy Gierałtowice. Aktualizacja tras ich przewozu jest zadaniem Wojewody.  

Ochrona przeciwpowodziowa to zespół działań mających na celu ograniczanie strat 
powodziowych. Z jednej strony działania w tym zakresie powinny mieć charakter 
techniczny: 

• systematyczna kontrola stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych (w tym 
wałów przeciwpowodziowych), 

• bieżąca konserwacja i modernizacja tych zabezpieczeń, 

• bieżące remonty, stała konserwacja i renowacja przepustów, rowów i innych 
urządzeń odprowadzających wodę lub zabezpieczających odpływ. 

Działania w zakresie ochrony przed powodzią z drugiej strony powinny skupiać się na 
edukowaniu mieszkańców terenów potencjalnie zagrożonych powodzią, w zakresie 
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska. Ważny jest również monitoring powodziowy oraz system wczesnego 
ostrzegania gwarantujący mieszkańcom i użytkownikom terenów zalewowych możliwie 
szybkie powiadomienie o nadchodzącym zagrożeniu. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 Ustawy z dnia marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest 
ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego. 
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Ochronie przed powodzią służy identyfikacja i ujęcie w planie zagospodarowania 
przestrzennego terenów zagrożonych występowaniem powodzi. Na tych terenach 
powinna być ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących 
obiektów, zarówno mieszkalnych, jak i usługowych. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2013 oraz Program 
ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2010 – 2013 wśród działań 
priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony 
środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie poważnych awarii: 

− ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 
minimalizacja ich skutków, 

− zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 
awarii, 

− zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych, 

− wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia środowiska z tytułu awarii przemysłowych. 

IV.8.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Głównym celem krótkookresowym, jaki przyjęto dla gminy Gierałtowice, w zakresie 
ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz w zakresie 
bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego jest przeciwdziałanie skutkom wystąpienia 
katastrof naturalnych i awarii technicznych, który realizowany będzie przez następujące 
zadania: 

• rozpoznanie możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 
mających na celu ochronę przed powodzią (poprzez opracowanie ekspertyzy), 

• wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji stwarzających zagrożenie 
ludzi i środowiska oraz zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach, 

• ograniczenie zabudowy mieszkalnej i przemysłowej na terenach zalewowych, 

• doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt,  

• budowa urządzenia hydrotechnicznego do wys. 1 m przy łączniku ulic Brzeg 
i Polnej w Przyszowicach, 

• optymalizacja transportu materiałów niebezpiecznych. 
Celem krótkookresowym jest również kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa 
w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeń. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii, zamieszczonym 
w punkcie V.4.8. 
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IV.8.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

W zakresie ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych głównym celem do realizacji 
w latach 2012 – 2019 jest minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi, 
realizowany przez poniżej wymienione działania: 

1) wdrożenie rozwiązań wynikających z ekspertyzy w zakresie rozpoznania 
możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu 
ochronę przed powodzią, ukierunkowanych na przywrócenie grawitacyjnego 
spływu wód, w tym (w zależności od przyjętego scenariusza): 

• pogłębienie lub odmulenie koryta rzeki Kłodnicy, 

• pogłębienie potoku Chudowskiego, 

• budowa kanału ulgi (odprowadzenie wód potoku Cienka do Kłodnicy), 
oraz budowa zbiorników retencyjnych, 

2) utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 
3) systematyczna kontrola stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych (wały 

przeciwpowodziowe) wraz z wytypowaniem odcinków do rekonstrukcji 
i modernizacji, 

4) bieżąca konserwacja i modernizacja zabezpieczeń, 
5) utrzymywanie drożności cieków wodnych,  
6) wykonanie zabudowy regulacyjnej potoków i rzek na terenie gminy,  
7) zwiększanie retencyjności zlewni potoków na terenie gminy, 
8) budowa lokalnego systemu monitoringu przeciwpowodziowego na obszarze 

gminy, 
9) wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach, 
10) bieżące utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
11) kontynuacja edukacji społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych 

zachowań w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnego 
zagrożenia środowiska.  

 
Ponadto w celu ograniczenia zagrożenia powodziowego na terenie gminy zakłady 
górnicze winny przeprowadzić prace mające na celu usuwanie skutków eksploatacji 
górniczej: 
1) Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego w km 1+187 – 4+035 w ramach 
likwidacji zagrożenia powodziowego w zlewni potoku Chudowskiego zgodnie 
z opracowanym i zatwierdzonym projektem 
2) Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku Chudowskiego do 
rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowanym zalewiskiem Wn-35 w Paniówkach 
3) Wykonanie rowu opaskowego pomiędzy ciekiem CH-2 a doprowadzalnikiem i rowu 
odwadniającego teren po północnej stronie rowu A w sołectwie Przyszowice 
4) Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn – 24/89 oraz zapewnienia stałego odpływu 
wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony z Gminą Gierałtowice 
5) Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy ul. Szkolną, Powstańców Śl., K. Miarki 
i Gierałtowicką w Przyszowicach 
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6) Budowa wału przeciwpowodziowego wzdłuż ul. Brzozowej pomiędzy nasypem 
kolejowym i autostradą lub podwyższenie obwałowania rzeki Kłodnicy na tym odcinku 
7) Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury technicznej w rejonie zbiornika 
Sośnica I i terenów przyległych z uwzględnieniem dotychczasowej funkcji zbiornika 
w aspekcie projektowanej, docelowej eksploatacji górniczej KWK „Sośnica-Makoszowy” 
na obszarze sołectwa Przyszowice 
8) Zwiększenie retencji oraz wydajności przepompowni w rejonie rekultywowanego 
zalewiska Wn – 35 wraz z utrzymywaniem drożności i spadków rowów 
odprowadzających wodę 
9) Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 do ujścia potoku Chudowskiego 
10)  Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 i 3 na zawalu Wn – 35 
11)  Budowa przepompowni w dolinie potoku Gierałtowickiego wraz z rekultywacją 
terenu przyległego 
12)  Przebudowa przepompowni wraz z budową zbiornika retencyjnego na rowie 
Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy 
13)  Regulacja rowów Be-6, Be-7, Be-8 i Be-9 wraz z przepustami 
14)  Zagospodarowanie zbiornika Ws-54/77 przy ul. Przemysłowej 

Stan realizacji ww. prac przedstawiono w tablicy 20 w punkcie IV.1.4. Programu.  

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii, zamieszczonym 
w punkcie V.4.8. 

 

IV.9. Edukacja ekologiczna 

IV.9.1. Regulacje prawne 

Aktualny stan prawa polskiego: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). 

Regulacje wspólnotowe 

- Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska 
i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG, 
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- Dyrektyw Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska, 

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie standaryzacji  
i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych 
dyrektyw dotyczących środowiska. 

IV.9.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska narzuca obowiązek 
uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 
w programach nauczania wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do 
uzyskania kwalifikacji zawodowych.  

W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek 
popularyzacji ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.  

Organy administracji, instytucje koordynujące działania związane z ochroną środowiska 
oraz te, które kierują i zarządzają działalnością naukową i naukowo-badawczą  
w zakresie ekologizacji są zobowiązane uwzględniać w swoich planach i działaniach 
bieżących i długoterminowych zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony przyrody.  

Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawową, gimnazjalną  
i wyższą placówki nauczania obejmujące swym działaniem jakąkolwiek edukację dzieci  
i młodzieży zawierają w swoich programach działania dziedziny nauki lub dyscypliny 
naukowe wiążące się z ochroną środowiska.  

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest 
wykształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie społeczeństwa o konieczności 
myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki: 

1) prowadzeniu aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci, 
2) współpracy władz gminy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w celu 

wykorzystania różnorodnych form edukacji ekologicznej, 
3) wspieraniu finansowemu i merytorycznemu działań z zakresu edukacji ekologicznej 

prowadzonej w szkołach, 
4) prowadzeniu działalności informacyjno-wydawniczej, 
5) organizacji i pomocy merytorycznej w takich przedsięwzięciach jak: 

� konkursy związane z tematyką środowiskową,  
� organizacja Dnia Ziemi, Sprzątanie Świata, 
� programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami  

w gminie lub innymi realizowanymi przez gminę przedsięwzięciami na rzecz 
środowiska,  

� wzbogacanie bibliotek szkolnych o materiały dydaktyczne przydatne  
w realizacji zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska,  
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� wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół, poprzez 
wyposażenie w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji 
tych działań,  

� szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki 
ekologicznej i produkcji zdrowej żywności, 

6) udostępnianiu za pośrednictwem internetu informacji z zakresu stanu i ochrony 
środowiska. 

IV.9.3. Cele krótkookresowe do 2015 roku 

Najważniejszym celem krótkookresowym do 2015 roku jest przeprowadzenie kampanii 
informacyjnej, która ma na celu zapoznanie mieszkańców gminy z nowym systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r. 
Edukacja ekologiczna jest działaniem ciągłym, zaplanowanym na wiele następnych lat 
i trudno jest tu wyodrębnić cele do osiągnięcia w krótkiej perspektywie kilku lat. 
Większość z nich ujęto zatem w punkcie poświęconym celom do osiągnięcia 
w perspektywie 2019 roku (punkt IV.9.4.)  

IV.9.4. Cele średniookresowe do 2019 roku 

Celami średniookresowymi, które należy osiągnąć do 2019 roku w zakresie edukacji 
ekologicznej jest: 
1) Osiągnięcie poprawy stanu środowiska. 
2) Podniesienie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej. 
3) Usuwanie złych nawyków takich jak np. spalanie wszystkich śmieci w kotłowniach 

przydomowych. 
4) Wykształcenie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży. 
5) Upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat segregacji odpadów. 
6) Ulepszenie i zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji. 
 
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 

• wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, 

• dofinansowanie szkół w zakresie wycieczek ekologicznych, kół ekologicznych, 

• doposażenie bibliotek w pozycje o tematyce ochrony środowiska, 

• uświadamianie mieszkańcom zagrożenia jakie stanowi spalanie odpadów  
w piecach domowych, 

• edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów, 

• edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań  
z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

• promocja działań proekologicznych, 

• tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, 
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• szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki 
ekologicznej, 

• promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki poprzez działania edukacyjno – 
szkoleniowe, a także promocyjne gminy Gierałtowice. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 
zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
środowiska w zakresie edukacji ekologicznej, zamieszczonym w punkcie V.4.9. 
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Rozdział V. PROGRAM WYKONAWCZY 

V.1. Instytucje odpowiedzialne 

Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie Programu i zarządzanie Programem Ochrony 
Środowiska Gminy Gierałtowice jest Wójt Gminy Gierałtowice.  
Uczestników realizacji programu można podzielić na grupy: 
- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem (samorząd), 
- podmioty realizujące poszczególne zadania ujęte w Programie (samorząd, podmioty 

gospodarcze, zarządcy dróg, administratorzy cieków, stowarzyszenia, organy 
i instytucje wyższego szczebla itd.), ujęte szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-
finansowym wdrażania Programu (punkt V.4.), 

- podmioty monitorujące przebieg realizacji i efekty programu (Wójt), 
- społeczność gminy – odbiorcy programu, bezpośrednio korzystający z efektów jego 

realizacji (np. sieć kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana sieć wodociągowa, 
zmodernizowana droga, system odbioru odpadów, akcja edukacyjna itp.). 

V.2. Narzędzia realizacji programu 

Wśród instrumentów realizacji zadań programu i zarządzania ochroną środowiska 
wyróżnić można instrumenty prawne, ekonomiczno-finansowe, edukacyjno-
informacyjne oraz organizacyjno-planistyczne. 

Instrumenty prawne 

Instrumenty prawne służące realizacji programu wynikają z zadań i kompetencji gminy  
w zakresie ochrony środowiska, do których należą m.in.: 
- podejmowanie działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią, tak aby 

w ich trakcie realizowane były cele ochrony środowiska (zapobieganie powstawaniu 
zanieczyszczeń, przywracanie środowiska do właściwego stanu, zachowanie walorów 
krajobrazowych), 

- opiniowanie planów ochrony przeciwpowodziowej, planów gospodarowania wodami 
itp., opracowywanych przez organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, 

- ustalanie, w drodze uchwały, szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy, 

- nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości 
w zakresie utrzymania czystości i porządku, 

- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 
- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych (w celu kontroli częstotliwości 

ich opróżniania) i lokalnych oczyszczalni ścieków (w celu kontroli częstotliwości 
pozbywania się osadów ściekowych), 

- wydawanie pozwoleń na świadczenie określonych usług komunalnych, 
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- wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 
nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,  

- wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu, w przypadku naruszenia 
stosunków wodnych,  przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom, 

- przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych 
- opiniowanie Programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów oraz w zakresie zbierania lub transportu odpadów, 
- ustalanie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, 
- przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji, 
- wydawanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych (poza określonymi 

ustawą) pomiarów wielkości emisji z instalacji oraz przyjmowanie wyników tych 
pomiarów, 

- przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia emisyjnego, 
- wydawanie decyzji ustalającej wymagania dotyczące ochrony środowiska dla 

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 
- przyjmowanie informacji o wykorzystanych substancjach stwarzających szczególne 

zagrożenie dla środowiska, 
- nakładanie w drodze decyzji obowiązku wykonania przez osobę fizyczną czynności 

zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia 
na środowisko wraz ze wstrzymywaniem eksploatacji instalacji, 

- ustanawianie ograniczenia, co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania  
z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko, 

- wprowadzanie określonych form ochrony przyrody (obszary chronionego 
krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej, 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne), 

- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości, 
- kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym kompetencjami gminy, 
- występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia 

przeciw przepisom o ochronie środowiska, 
- występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 

odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli 
stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie 
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 
nastąpić,  

- przyjęcie gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata 
raportów z jego realizacji, 

- dysponowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska oraz 
administracyjnych kar pieniężnych. 
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Instrumenty ekonomiczno-finansowe 

Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłaty za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne, kredyty i dotacje z funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy ekologicznych 
i unijnych, pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek 
i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu 
i jednostek samorządu terytorialnego, zwolnień i ulg podatkowych. 
Opłaty pobierane są za: 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza , 
- pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
- składowanie odpadów, 
- usuwanie drzew i krzewów., 
- wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,  
- użytkowanie urządzeń wodnych i terenów pokrytych wodami. 
System opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska skłania przedsiębiorstwa 
do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko m.in. poprzez 
lokalizację produkcji, dobór technologii, oszczędniejsze korzystanie z zasobów 
naturalnych czy instalowanie urządzeń ochronnych. Gromadzone środki finansowe 
przekazywane są następnie do Funduszy Ochrony Środowiska różnych szczebli oraz 
budżetów gmin i powiatów. 
Osoby fizyczne, nie będące przedsiębiorcami ponoszą opłaty za korzystanie ze 
środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na wprowadzanie 
substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.  
Podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego 
za działalność koncesjonowaną. 

Administracyjne kary pieniężne pobiera się w tych samych sytuacjach, co opłaty, lecz za 
działania niezgodne z prawem. W  odniesieniu do wód, powietrza, odpadów i hałasu 
karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a w odniesieniu do drzew 
i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż opłaty i trafiają 
do funduszy celowych oraz budżetów gmin i powiatów. Ustawa Prawo ochrony 
środowiska przewiduje możliwość odraczania, zmniejszania lub umarzania 
administracyjnych kar pieniężnych.  

Źródła finansowania ochrony środowiska w gminie omówiono szczegółowo w punkcie 
V.3. 

Instrumenty edukacyjno-informacyjne 

Instrumenty te stanowią: edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, dostęp do 
informacji o środowisku i jego ochronie oraz włączenie obywateli i organizacji 
pozarządowych w procedury decyzyjne, szeroko pojęta współpraca pomiędzy 
samorządem różnych szczebli, między społeczeństwem i władzami, jak i władzami 
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a podmiotami gospodarczymi. Współpraca ta jest konieczna przy opracowywaniu 
i wdrażaniu programu ochrony środowiska. 
Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, 
począwszy już od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez szkoły wszystkich stopni 
a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup 
zawodowych i organizacji. 
Obowiązkiem samorządów jest umożliwienie dostępu społeczeństwa do informacji  
o środowisku i jego ochronie, rozpowszechnianie informacji o środowisku oraz 
umożliwienie udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach z zakresu ochrony 
środowiska. Obowiązek ten realizuje się poprzez rozwój sprawnego systemu 
udostępniania i upowszechniania informacji, np. poprzez stworzenie i udostępnienie 
komputerowej bazy danych, udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy 
konsultacji i debat publicznych, wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania 
świadomości (np. kampanie edukacyjne). 
Wypracowane procedury i strategie działań powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się 
rutyną i podstawą współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych. 

Instrumenty organizacyjno-planistyczne 

Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi służącymi 
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska są, poza gminnym programem ochrony 
środowiska: 
- strategia rozwoju gminy, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
W powyższych dokumentach strategicznych powinny się znaleźć zapisy dotyczące 
zagadnień ochrony środowiska. Dokumenty opracowane wcześniej niż Program 
Ochrony Środowiska powinny zostać, w razie konieczności, zaktualizowane 
i zweryfikowane pod względem zagadnień ochrony środowiska.  
 

V.3. Źródła finansowania 

V.3.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie 

Inwestycje proekologiczne, będące w kompetencji gmin realizowane są ze środków 
własnych (budżetu gminy), przy wsparciu środkami zewnętrznymi, o których mowa 
w punktach V.3.2-V.3.6. Środki te wykorzystywane są m.in. do wspierania realizacji 
lokalnych programów ochrony środowiska.  
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
wpływy do budżetu gminy stanowią również środki pochodzące z opłat za korzystanie 
ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych. We wcześniejszym stanie 
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prawnym, przed dniem 1.01.2010 r. wpływy z tytułu opłat i kar stanowiły 
wyodrębniony Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Obecnie dochód budżetu gminy stanowi: 

• 100% wpływów z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, 

• 50% wpływów z opłat i kar za składowanie odpadów na terenie gminy, 

• 20% wpływów z pozostałych opłat kar za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska i wprowadzanie w nim zmian, 

• 60% wpływów z opłat eksploatacyjnych za wydobytą kopalinę oraz kar 
pieniężnych ustalonych na podstawie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze. 

Zgromadzone środki przeznaczone są na wsparcie inwestycji o charakterze lokalnym, 
realizowanych na terenie gminy. Do zadań własnych gmin, zgodnie z delegacją ustawy 
Prawo ochrony środowiska, należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, z przeznaczeniem środków w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów 
z tytułu opłat i kar, z wyłączeniem opłat eksploatacyjnych (pomniejszona o nadwyżkę 
przekazywaną do wojewódzkich funduszy) należą: 

• przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

• wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

• przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, 

• przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, 

• wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,  innych 
systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także 
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

• wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych 
z dostępem do informacji o środowisku, 

• przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

• wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

• wspomaganie działalności związanej z wytwarzaniem biokomponentów 
i biopaliw ciekłych, 

• wspomaganie ekologicznych form transportu, 

• działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan 
gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych 
produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach 
podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

• przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie 
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

• profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 
przekroczenia standardów jakości środowiska, 
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• edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju, 

• współfinansowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 

• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 
niepodlegających zwrotowi, 

• przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków po-
chodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 

• współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 
realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, 

• współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 
2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), 

• przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 
ekozarządzania i audytu (EMAS), 

• inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 
z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

V.3.2. Środki krajowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie 
z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej filarem polskiego 
systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu 
oraz funduszy wojewódzkich jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska.  

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne 
i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę 
i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w Polsce. Wdrażanie projektów 
ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej 
oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie 
służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań 
międzynarodowych.   
Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy 
Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji 
o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń 
wody, powietrza i ziemi. 
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Podstawę przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 
NFOŚiGW stanowią aktualnie programy priorytetowe:  

• Ochrona wód: gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, zagospodarowanie osadów ściekowych, 
współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko - gospodarka wodno-ściekowa, dofinansowanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu 
kanalizacyjnego, 

• Gospodarka wodna: budowa, odbudowa i przebudowa obiektów 
hydrotechnicznych, 

• Ochrona ziemi: Gospodarowanie odpadami komunalnymi (budowa 
i modernizacja instalacji), zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 
komunalnych, gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, 
dofinansowanie systemu recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
rekultywacja terenów zdegradowanych i likwidacja źródeł szczególnie 
negatywnego oddziaływania na środowisko, współfinansowanie II osi 
priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – gospodarka 
odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 

• Geologia i górnictwo: energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych, 
poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami, 
przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków, zmniejszenie 
uciążliwości wynikającej z wydobywania kopalin, 

• Odnawialne Źródła Energii i Kogeneracja, 

• Opracowanie programów ochrony powietrza, 

• System Zielonych Inwestycji – GIS, 

• Efektywne wykorzystanie energii, 

• ISE - Inteligentne Sieci Energetyczne, 

• Ochrona przyrody: ochrona przyrody i krajobrazu, ochrona i zrównoważony 
rozwój lasów , współfinansowanie  V priorytetu POIiŚ - ochrona przyrody 
i kształtowanie postaw ekologicznych, 

• Edukacja ekologiczna, 

• Ekspertyzy: ekspertyzy i prace badawcze wskazane przez Ministra Środowiska, 
ekspertyzy i prace badawcze na rzecz gospodarki wodnej, zadania wynikające ze 
zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej, wspieranie systemu 
ocen oddziaływania na środowisko i obszarów Natura 2000, 

• Współfinansowanie LIFE+ (przyroda i różnorodność biologiczna, polityka 
i zarządzanie w zakresie środowiska, informacja i komunikacja), 

• Wspieranie projektów i inwestycji poza granicami kraju, 

• Monitoring środowiska i Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, 

• Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków. 

Wnioski o udzielenie dotacji rozpatrywane są w trybie konkursowym albo w trybie 
naboru ciągłego. Tryb naboru określają programy priorytetowe. 
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Dofinansowanie odbywa się przez udzielanie: 

• oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie 
płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 
Europejskiej, z możliwością częściowego umorzenia, 

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

Narodowy Fundusz może również: 

• udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów 
bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy 
i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty 
kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, 

• udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na 
wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii. 

 
2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(WFOŚiGW) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest 
podstawowym źródłem finansowania działań i projektów proekologicznych 
realizowanych przez samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze działające 
w województwie śląskim.  
Fundusz wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie 
z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie 
przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane 
w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję 
środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska 
wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego 
przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych. W roku 
2012 i 2013 są to m.in.: 

• Ochrona zasobów wodnych, tj. ochrona wód i gospodarka wodna, w tym: realizacja 
inwestycji zgodnych z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
budowa oczyszczalni przydomowych lub systemów odprowadzania ścieków, 
budowa lub modernizacja urządzeń monitorujących lub urządzeń wodnych 
zwiększających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, udział w usuwaniu skutków 
powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek lub potoków oraz urządzeniach 
ochrony środowiska, wymiana odcinków sieci wodociągowych azbestowo -
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cementowych i ołowianych, wymiana zdegradowanych sieci wodociągowych, 
w których występują znaczne straty wody, 

• Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi oraz rolnictwo ekologiczne, 
w tym: realizacja inwestycji zgodnych z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami, 
realizacja zadań ograniczających i zapobiegających powstawaniu odpadów, 
realizacja zadań służących wykorzystaniu odpadów, usuwanie i unieszkodliwianie 
azbestu, likwidacja zagrożeń środowiskowych powodowanych zdeponowaniem 
niebezpiecznych odpadów, 

• Ochrona powierzchni ziemi, w tym: zagospodarowanie krajobrazowo - przyrodnicze 
zniszczonych terenów poprzemysłowych i zdegradowanych, usuwanie skutków 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu za nie 
odpowiedzialnego, 

• Rolnictwo ekologiczne, w tym: wapnowanie gleb zakwaszonych na skutek 
zanieczyszczenia środowiska, działania w zakresie rolnictwa ekologicznego, 
wspieranie przedsięwzięć wynikających z programów rolnictwa ekologicznego, 

• Ochrona atmosfery, tj. polepszenie jakości powietrza i ochrona klimatu ziemi, 
w tym: wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku 
układów technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania 
energii, budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie 
i energetycznie, budowa i modernizacja systemów redukcji zanieczyszczeń pyłowo-
gazowych, wdrażanie obszarowych programów ograniczenia emisji pyłowo-
gazowych,  termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu 
energetycznego, instalacje do produkcji paliw niskoemisyjnych lub biopaliw, 

• Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym: zachowanie i wzbogacenie różnorodności 
biologicznej na obszarach chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, 
ochrona parków wpisanych do rejestru zabytków i parków o charakterze 
regionalnym, ochrona pomników przyrody, ochrona obiektów przyrody 
nieożywionej, zapobieganie i likwidacja skutków masowych zagrożeń zdrowotności 
drzewostanów, ochrona terenów zielonych, naprawianie szkód w środowisku 
przyrodniczym spowodowanych nadzwyczajnymi zagrożeniami – wichurami, 
pożarami i gradobiciem, 

• Edukacja ekologiczna, jako instrument wspierający realizację przedsięwzięć 
w ramach poszczególnych priorytetów, w tym: przedsięwzięcia związane 
z obchodami Dnia Ziemi, Międzynarodowym Dniem Ochrony Środowiska, 
krajowymi i międzynarodowymi akcjami ekologicznymi, programy edukacji 
ekologicznej, w szczególności realizowane przez ośrodki edukacji i informacji 
ekologicznej, organizowanie kampanii i akcji edukacyjno-informacyjnych, 
oznakowanie ścieżek dydaktycznych przyrodniczych i ekologicznych, 

• Zapobieganie poważnym awariom, w tym: tworzenie warunków do 
przeciwdziałania poważnym awariom, usuwanie skutków poważnych awarii 
w środowisku i doposażenie służb ratowniczych, 
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• Zarządzanie środowiskowe w regionie, tj.: badania, opracowania i ekspertyzy, 
monitoring środowiska oraz wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za 
korzystanie ze środowiska, 

• Inne zadania, w tym: profilaktyka zdrowotna dzieci. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych publikowana jest corocznie i obowiązuje w danym 
roku kalendarzowym. 

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej 
lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych 
i wojewódzkich programach i planach, w szczególności z zakresu gospodarki wodno-
ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz zapobiegania i likwidacji 
poważnych awarii, skutków zanieczyszczenia powietrza, klęsk żywiołowych. 
Fundusz nie dofinansowuje w formie dotacji i pożyczek źródeł ciepła, instalacji 
i termoizolacji w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem odnawialnych źródeł 
energii.  

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować następujące formy: 

• pożyczki, w tym pożyczki pomostowej, 

• dotacji, 

• umorzenia części wykorzystanej pożyczki, 

• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

• kredytu w bankowych liniach kredytowych. 

V.3.3. Fundusze Unii Europejskiej 

Działania podejmowane w ramach polityki spójności przez Wspólnotę Europejską mają 
za zadanie wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej w rozszerzonej Unii 
Europejskiej w celu wsparcia harmonijnego, zrównoważonego i trwałego rozwoju 
Wspólnoty. Celem polityki jest też zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, 
społecznych i terytorialnych, które powstają zwłaszcza w państwach i regionach 
opóźnionych w rozwoju, w związku z restrukturyzacją gospodarczą i społeczną oraz 
w związku z procesem starzenia się ludności. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. 
ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności  
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, działania Wspólnoty, realizowane 
dzięki środkom z funduszy europejskich, powinny uzupełniać działania państw 
członkowskich lub dążyć do ich wspierania. 
Środki na realizację priorytetów z zakresu środowiska w pierwszej kolejności pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, a także z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Rybackiego, programu 
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ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz siódmego programu ramowego 
w dziedzinie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji. Pozostałe priorytety 
środowiskowe wspiera instrument finansowy na rzecz środowiska LIFE+. 

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
Głównym celem programu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej 
regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie 
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 
spójności terytorialnej. 
Z POIiŚ w okresie 2007-2013 dotowanych jest najwięcej inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska, zaś zasada zrównoważonego rozwoju realizowana jest przez POIiŚ poprzez 
wspieranie inwestycji związanych bezpośrednio oraz pośrednio z ochroną środowiska: 

• działania związane bezpośrednio z ochroną środowiska: projekty z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i rekultywacji, działania 
związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa ekologicznego, działania mające na 
celu dostosowanie polskich przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, 
działania związane z ochroną różnorodności biologicznej, obszarami 
chronionymi, kształtowaniem postaw społecznych sprzyjających ochronie 
środowiska, 

• działania związane pośrednio z ochroną środowiska: wspieranie działań oraz 
projektów związanych z tzw. transportem przyjaznym środowisku – transport 
kolejowy, transport morski, transport miejski w obszarach metropolitalnych, 
rozwój transportu intermodalnego, poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych, 
bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz rozwój inteligentnych systemów 
transportowych; w sektorze energetyki zaplanowano finansowanie projektów 
z zakresu zwiększenia stopnia wykorzystania energii i obniżenia 
energochłonności oraz wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. 

W ramach programu realizowanych jest 15 osi priorytetowych, z czego pierwsze pięć 
odnosi się bezpośrednio do sektora środowiska: 

I. Gospodarka wodno-ściekowa 
II. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

III. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska 
IV. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 

środowiska 
V. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych 

VI. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T 
VII. Transport przyjazny środowisku 

VIII. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe 
IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 
X. Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii 

XI. Kultura i dziedzictwo kulturowe 
XII. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 

XIII. Infrastruktura szkolnictwa wyższego 
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XIV. Pomoc techniczna – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
XV. Pomoc techniczna – Fundusz Spójności 

Cel główny programu w sektorze środowiska realizowany jest poprzez ukierunkowane 
wsparcie inwestycji w następujących obszarach: 

• w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: inwestycje prowadzące do 
zredukowania ilości zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi 
oraz realizowane kompleksowo wraz z nimi inwestycje mające na celu 
zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej w aglomeracjach zgodnie 
z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Strategią 
Gospodarki Wodnej, 

• w zakresie gospodarki odpadami: działania zmierzające do zapobiegania oraz 
ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii 
odzysku, w tym recyklingu, wdrażania technologii unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, a także likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów 
zgodnie z krajowym i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami, a także 
działania w zakresie rekultywacji gruntów poprzemysłowych i powojskowych 
oraz umacniania i ochrony brzegów morskich, 

• w zakresie ograniczania ryzyka zagrożeń ekologicznych: odtwarzanie, 
modernizowanie zabudowy hydrotechnicznej, zwłaszcza w przypadku jej 
wielofunkcyjności, projekty dotyczące renaturyzacji, przywracające 
funkcjonalność przyrodniczą, hamujące odpływ wody,  

• w zakresie ograniczania negatywnego wpływu istniejącej działalności 
przemysłowej na środowisko i dostosowania przedsiębiorstw do wymogów 
prawa wspólnotowego: projekty dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw 
redukujące ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze 
ściekami oraz ilość powstających odpadów i zwiększające udział odpadów 
poddawanych procesom odzysku, w szczególności inwestycje wskazane 
w Traktacie Akcesyjnym; wspierane jest również wprowadzenie inwestycji 
zgodnej z wymogami dokumentów referencyjnych Najlepszych Dostępnych 
Technik (BAT), 

• działania na rzecz ochrony przyrody na obszarach chronionych w Polsce 
prowadzące do ograniczenia degradacji środowiska naturalnego oraz strat 
zasobów różnorodności biologicznej zgodnie z Krajową Strategią Ochrony 
i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z programem 
działań do tej strategii oraz Polityką Leśną Państwa, w tym Krajowym 
Programem Zwiększania Lesistości do roku 2020 z perspektywą do roku 2025, 

• działania przewidziane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „Przez 
edukację do zrównoważonego rozwoju”. 

W perspektywie finansowej na lata 2007 - 2013 maksymalna stopa dofinansowania ze 
środków wspólnotowych może wynieść nawet 85% kosztów kwalifikowanych. 
Szczegółowe informację o systemie organizacyjnym POIiŚ znajdują się w dokumentach 
programowych dla POIiŚ oraz na Portalu Funduszy Europejskich. 
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2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) 
Regionalne Programy Operacyjne (RPO) zostały przygotowane w oparciu 
o Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające 
Rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25-78). 
Programy regionalne, realizują Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007- 2013 wspierające wzrost gospodarczy 
i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności), jednocześnie są odzwierciedleniem 
polityk rozwoju prowadzonych przez samorząd województwa. 

Priorytety RPO WSL obejmują: 
1. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość 
2. Społeczeństwo informacyjne 
3. Turystyka 
4. Kultura 
5. Środowisko 
    Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa 
    Działanie 5.2. Gospodarka odpadami 
    Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii 
    Działanie 5.4. Zarządzanie środowiskiem 
    Działanie 5.5. Dziedzictwo przyrodnicze 
6. Zrównoważony rozwój miast 
7. Transport 
8. Infrastruktura edukacyjna 
9. Zdrowie i rekreacja 
10. Pomoc techniczna 

Wybór projektu uzależniony jest od spełnienia kryteriów, stanowiących załącznik do 
Szczegółowego opisu priorytetów RPO (Uszczegółowienia RPO) oraz od zatwierdzenia 
projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski). 
W ramach programu stosowane mogą być przede wszystkim 2 tryby wyboru projektów: 
indywidualny i konkursowy. Informacje na temat zastosowanego trybu dla danej osi 
priorytetowej, harmonogramów, terminów naboru wniosków itd. znajdują się 
w Uszczegółowieniu RPO oraz na stronach urzędu marszałkowskiego. 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji 
polityki Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa, finansowanym z Europejskiego 
Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

W ramach Programu dofinansowywane są przedsięwzięcia w ramach osi 
priorytetowych: 
    Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 
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    Oś 2  Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, w tym: program 
rolnośrodowiskowy (płatności rolnośrodowiskowe), zalesianie gruntów rolnych 
oraz zalesianie gruntów innych niż rolne, odtwarzanie potencjału produkcji 
leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów 
zapobiegawczych 

    OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, w tym 
podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej m.in. w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbierania, segregacji, wywozu 
odpadów komunalnych oraz wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł 
odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, 
biogazu albo biomasy 

    OŚ 4 LEADER 

Więcej informacji na temat PROW oraz przewidzianych w programie działań 
prośrodowiskowych, można uzyskać ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4) Instrument finansowy LIFE+ 
LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się 
wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego 
głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 
środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja 
nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. 

Program LIFE+ podzielony jest na trzy komponenty tematyczne: 
Komponent I LIFE+ PRZYRODA I RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA  
W ramach komponentu pierwszego przewiduje się finansowanie projektów związanych 
z ochroną, zachowywaniem lub odbudową naturalnych ekosystemów, naturalnych 
siedlisk, dzikiej flory i fauny oraz różnorodności biologicznej, włącznie z różnorodnością 
zasobów genetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000. 

Komponent II LIFE+ POLITYKA I ZARZĄDZANIE W ZAKRESIE ŚRODOWISKA  
W ramach drugiego komponentu przewiduje się finansowanie innowacyjnych lub 
demonstracyjnych projektów z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska, 
w szczególności: zapobiegania zmianom klimatycznym; ochrony zdrowia i polepszania 
jakości życia; ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony gleb; ochrony przed hałasem; 
monitorowania lasów oraz ochrony przed pożarami; zrównoważonego gospodarowania 
zasobami naturalnymi i odpadami, jak również tworzenia, wdrażania i oceny polityk 
oraz prawa UE w zakresie ochrony środowiska 

Komponent III LIFE+ INFORMACJA I KOMUNIKACJA 
Odwrócenie negatywnych trendów zmian zachodzących w środowisku naturalnym 
wymaga nie tylko zmian systemowych, harmonizujących rozwój społeczny 
i ekonomiczny z możliwościami środowiska, lecz również zaangażowania zarówno 
instytucji jak i społeczeństwa do zmiany indywidualnych zachowań tak, by 
zminimalizować ich negatywny wpływ na środowisko. Stąd w ramach trzeciego 
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komponentu przewiduje się finansowanie projektów informacyjnych 
i komunikacyjnych, kampanii na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej 
społeczeństwa oraz wymianę najlepszych doświadczeń i praktyk. 

Ważną cechą Instrumentu LIFE+ jest promowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie 
ochrony środowiska. Stąd wymóg, by projekty przygotowywane do dofinansowania 
w ramach komponentu II oraz komponentu I podkomponent Różnorodność biologiczna, 
miały charakter demonstracyjny lub innowacyjny. W tym zakresie LIFE+ ma za zadanie 
przeniesienie na grunt praktyczny prośrodowiskowych rozwiązań wypracowanych 
przez naukowców. 
Ze względu na ograniczony budżet, program LIFE+ nie przewiduje współfinansowania 
inwestycji infrastrukturalnych. 

Więcej informacji na temat kosztów kwalifikowanych znajduje się na stronie 
internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Obecnie nie jest jeszcze znany kształt funduszy europejskich na lata 2014-2020, 
a odpowiednie dokumenty podlegają aktualnie negocjacjom. Ze wstępnych informacji 
wynika, że Polska otrzyma z budżetu Unii Europejskiej, co najmniej 68 mld euro, czyli 
analogicznie jak w okresie 2007-2013. Więcej pieniędzy z tej puli trafi natomiast do 
programów regionalnych. Komisja Europejska zmieni również najprawdopodobniej 
w nowej perspektywie budżetowej po 2013 r. sposób wydawania funduszy unijnych, 
które przeznaczone są na wsparcie dla firm, czy inwestycji samorządowych. Dotacje dla 
przedsiębiorstw i jednostek samorządowych mają w dużym stopniu zastąpić 
niskooprocentowane pożyczki i poręczenia kredytowe.  

V.3.4. Inne instytucje i mechanizmy finansowe 

Wśród instrumentów i programów pomocowych oraz instytucji wspierających zadania 
ekologiczne, na uwagę zasługują m.in. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy. 

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: 
Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych 
jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego 
Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego wspierane mogą być działania w zakresie 
ochrony środowiska: 

MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 
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A. Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów 
B. Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola 
D. Fundusz dla Organizacji Pozarządowych 
E. Lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania 
spójności społecznej 
F. Inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia 
G. Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego i naturalnego 
H. Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego 
dziedzictwa kulturowego 
I. Fundusz Stypendialny 

NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY 
A. Technologie wychwytywania i składowania CO2 (CCS) 
B. Globalny fundusz na rzecz godnej pracy i dialogu trójstronnego 
C. Dwustronna współpraca badawcza 
D. Dwustronny program stypendialny 
F. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć 
G. Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną 
i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup 
przestępczych 
H. Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości 
I. Wsparcie Służby Więziennej, w tym sankcji pozawięziennych 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 
oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

V.3.5. Rynki finansowe 

Jednym z ważniejszych sposobów pozyskiwania środków jest zaciągnięcie kredytu 
w banku komercyjnym. Warunki spłaty, prowizje, opłaty oraz oprocentowanie kredytów 
są przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy bankiem a jednostką 
samorządową. 

Banki kredytujące inwestycje proekologiczne dzieli się na dwie grupy: 
a) banki, które obowiązek kredytowania przedsięwzięć ekologicznych mają 

zapisany w statucie, 
b) banki udzielające kredytów wyłącznie na zasadach komercyjnych. 

Wyróżnia się trzy typy kredytów udzielanych na cele związane z ochroną środowiska: 
a) kredyty udzielane ze środków udostępnionych przez podmioty zewnętrzne, 
b) kredyty udzielane ze środków własnych banku, z dopłatą do oprocentowania 

pochodzącą ze źródeł zewnętrznych, 
c) kredyty udzielane na zwykłych warunkach. 
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1) Bank Ochrony Środowiska 
Bank Ochrony Środowiska od lat specjalizuje się w produktach finansowych 
skonstruowanych pod kątem realizacji inwestycji proekologicznych. Bank ten zajmuje 
szczególne miejsce wśród banków kredytujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony 
środowiska, gdyż wspieranie przedsięwzięć proekologicznych jest statutową 
działalnością BOŚ S.A.  
Oferta kredytowa skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, przedsiębiorców, 
jak i samorządów. 

2) Bank Gospodarstwa Krajowego 
Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowa instytucja finansowa, aktywnie 
uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa. Zarządza środkami kilku 
funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi. Stanowi ważne ogniwo 
w finansowaniu i wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa, drobnej przedsiębiorczości oraz 
rynku oszczędności energii. 
W obszarze swojej działalności BGK oferuje m.in. finansowe wsparcie dla przedsięwzięć 
mających na celu poprawę efektywności energetycznej (w tym - instalację OZE), w tym 
przyznawanie premii termomodernizacyjnej dla inwestorów realizujących 
przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, w formie spłaty 20% kapitału kredytu 
zaciągniętego na ten cel w jednym z banków komercyjnych. 

3) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (PolSEEF) 
PolSEFF oferuje przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy 
realizacji projektów inwestycyjnych zwiększających efektywność energetyczną 
przedsiębiorstwa lub wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Do unikalnych korzyści programu PolSEFF należy bezpłatne, profesjonalne doradztwo 
inżynierów i ekspertów finansowych specjalizujących się w inwestycjach z obszaru 
efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. 

Inną formą pozyskiwania funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego na długo-  
i średnioterminowe inwestycje na terenie gminy jest emisja obligacji komunalnych. 
Procedura ich emisji powinna być poprzedzona uchwałą rady gminy oraz opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej, co do możliwości ich terminowego wykupu. Emisją 
obligacji w imieniu jednostek samorządowych zajmują się banki komercyjne, oferując 
w tym zakresie kompleksowe usługi. Szczegółowy zakres świadczonych usług jest 
przedmiotem indywidualnej umowy zawieranej pomiędzy bankiem a jednostką 
samorządową. 

Kolejną formą pozyskiwania środków potrzebnych na realizację inwestycji jest leasing. 
Przedmiotem leasingu są m.in. przedmioty będące środkami trwałymi a więc linie 
technologiczne i produkcyjne, środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt 
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komputerowy. Konkretne rozwiązania są przedmiotem indywidualnych negocjacji 
pomiędzy stronami.  
Obligacje i leasing są formami, które wymagają większych doświadczeń i umiejętności ze 
strony podmiotu realizującego inwestycje. Istotną cechą tej formy finansowania 
inwestycji jest dostosowywanie oferty do warunków lokalnych umożliwiających 
sterowanie strumieniami finansowymi stosownie do możliwości i wymagań klienta.  

Udziały kapitałowe są nową i rozwijającą się wraz z sektorem bankowym formą 
finansowania inwestycji ekologicznych. Angażowanie kapitału w produkcję urządzeń 
ochrony środowiska, doradztwo ekologiczne lub bezpośrednie finansowanie inwestycji 
jest najczęściej dokonywane na normalnych komercyjnych zasadach.  

Formy mieszane, reprezentowane głównie przez preferencyjne pożyczki, angażują 
często dwa źródła finansowania i oferują ściśle kontrolowaną i ukierunkowaną pomoc. 

V.3.6. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Inną metodą realizacji zadań gminy może być rozważenie partnerstwa publiczno-
prywatnego, którego istotą jest powierzanie podmiotom prywatnym obowiązku 
świadczenia usług o charakterze publicznym. Osiąganie poprawy jakości życia w zgodzie 
z zasadami kształtowania zrównoważonego, lokalnego rozwoju uzależnione jest 
w znacznym stopniu od stanu oraz sprawności zarządzania systemami komunalnej 
infrastruktury technicznej. Ich funkcjonowanie wpływa bezpośrednio na możliwości 
rozwoju przedsiębiorstw, a także określa stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb 
o charakterze socjalnym. 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego 
przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą, współpracy 
przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym 
na wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej 
pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę 
inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero 
zaczyna nabierać znaczenia. 

V.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu 
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V.4.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Promocja rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki poprzez działania 

edukacyjno – szkoleniowe 

2012 – 2019  Urząd Gminy 
Gierałtowice 

40 środki własne  

2. 

Monitorowanie miejsc zagrożonych 

powstawaniem dzikich wysypisk odpadów, 
ich likwidacja i egzekwowanie sankcji 
wobec sprawców tych zanieczyszczeń 

zadanie ciągłe Urząd Gminy 
Gierałtowice 

50 środki własne  

3. 
Szkolenia dla rolników w zakresie 

stosowania Dobrych Praktyk Rolniczych  
2012 -2015 Urząd Gminy 

Gierałtowice 
19 środki własne  

4. 

Kształtowanie zapisów planu 

zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem ochrony gleb 
i powierzchni ziemi oraz racjonalnego 

wykorzystania zasobów kopalin 

2012 - 2019 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Wykonanie badań gleb na poziom pH  
i wapnowanie gleb kwaśnych 

2012 - 2019 właściciele terenów 
rolnych 

b.d. środki własne  

2. 
Organizacja programów doradczych dla 
rolników i zainteresowanych produkcją 
rolniczą  

2012 - 2019 
organizacje 
ekologiczne 

ODR 
b.d. środki UE  

3. 
Wykorzystanie nieużytków na uprawę 

roślin energetycznych 
2012 - 2019 właściciele terenów 

rolnych 
b.d. środki własne  

4. 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki  

2012 - 2019 właściciele terenów 
Nadleśnictwa 

b.d. środki własne  
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5. 
Rekultywacja zalewiska Wn-35 na terenie 
Gminy Gierałtowice 

2012  -2014 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

6. 

Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego 
w km 1+187 – 4+035 w ramach likwidacji 

zagrożenia powodziowego w zlewni potoku 
Chudowskiego zgodnie z opracowanym 
i zatwierdzonym projektem 

2012 - 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d.  środki własne  

7. 

Likwidacja podtopienia terenu w rejonie 
pomiędzy ujściem potoku Chudowskiego 

do rzeki Kłodnicy w Przyszowicach 
a rekultywowanym zalewiskiem Wn – 35 
w Paniówkach 

2012 - 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

8. 

Wykonanie rowu opaskowego pomiędzy 
ciekiem Ch-2 a doprowadzalnikiem i rowu 

odwadniającego teren po północnej stronie 
rowu A w sołectwie Przyszowice 

2012 - 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

9. 

Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn-

24/89 oraz zapewnienia stałego odpływu 
wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony 
z Gminą Gierałtowice 

2012 - 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

10. 
Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy 
ul. Szkolną, Powstańców Śl., K. Miarki 

i Gierałtowicką w Przyszowicach 

2012 - 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

11. 

Budowa wału przeciwpowodziowego 

wzdłuż ul. Brzozowej pomiędzy nasypem 
kolejowym i autostradą lub podwyższenie 
obwałowania rzeki Kłodnicy na tym 

odcinku 

2012 - 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  
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12. 

Przebudowa przeciwpowodziowej 
infrastruktury technicznej w rejonie 
zbiornika Sośnica I i terenów przyległych 

z uwzględnieniem dotychczasowej funkcji 
zbiornika w aspekcie projektowanej, 
docelowej eksploatacji górniczej KWK 

„Sośnica-Makoszowy” na obszarze sołectwa 
Przyszowice. 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

13. 

Zwiększenie retencji oraz wydajności 
przepompowni w rejonie rekultywowanego 
zalewiska Wn – 35 wraz z utrzymywaniem 

drożności i spadków rowów 
odprowadzających wodę 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

14. 

Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania 
rzeki Kłodnicy na odcinku od 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 do 

ujścia potoku Chudowskiego 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

15. 
Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 

i 3 na zawalu Wn – 35 
2012 – 2019 

KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

16. 

Budowa przepompowni w dolinie potoku 

Gierałtowickiego wraz z rekultywacją 
terenu przyległego. 

2012 – 2019 
KWK  „Knurów 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne  

17. 
Przebudowa przepompowni wraz 
z budową zbiornika retencyjnego na rowie 
Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy 

2012 – 2019 
KWK  „Knurów 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne  

18. 
Regulacja rowów Be-6, Be-7, Be-8 i Be-9 

wraz z przepustami 
2012 – 2019 

KWK  „Knurów 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne  

19. 
Zagospodarowanie zbiornika Ws-54/77 

przy ul. Przemysłowej 
2012 – 2019 

KWK  „Knurów 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne  
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V.4.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Gierałtowice o długości 

2010 - 2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

15 404 
środki własne, środki 

UE, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Przyszowice o długości 

2010 - 2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

19 379 

środki własne 
środki UE 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Chudów o długości 

2010 - 2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

12 980 
środki własne, środki 

UE, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie 
Paniówki o długości 

2010 - 2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

14 959 
środki własne, środki 

UE, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

5. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków 
w Przyszowicach 

2010 - 2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

13 038 
środki własne, środki 

UE, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

 

6. 

Wspieranie inicjatyw budowy oczyszczalni 
przydomowych i małych grupowych 
oczyszczalni ścieków na terenach nie 
przewidzianych do skanalizowania 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

7. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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8. 
Uregulowanie problemu odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych z terenów 
o nawierzchni szczelnej  

2012 - 2014 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 
Zarząd Dróg 

Powiatowych 
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

60 środki własne 

Sporządzono aktualizację 
inwentaryzacji sieci 
kanalizacji deszczowej 
oraz bilans 
odprowadzanych wód 
opadowych. 
Na podstawie ww. 
materiałów opracowane 
są operaty wodnoprawne 

9. 
Aktualizacja inwentaryzacji istniejących 
systemów kanalizacji deszczowych wraz z 
oceną ich stanu technicznego 

2016 - 2019 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

ZDP 
ZDW 

60 środki własne  

10. 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz 
z przyłączami w Przyszowicach przy 
ul. Jasnej 

2012 – 2015  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

855* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

11. Przebudowa ul. Polnej w Przyszowicach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

2012 – 2015  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3 593* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

12. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Pogrzeby 
w Przyszowicach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 500* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

13. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Chopina 
w Gierałtowicach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

970* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

14. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa 
w Paniówkach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

 2 194* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

15. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Stawowej 
w Przyszowicach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

973 środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

16. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Bocznej 
w Chudowie 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3 000* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

17. Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ramach bieżących potrzeb 

2012-2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
bieżących potrzeb 

środki własne  
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18. 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
z przyłączami na nowych terenach 
przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe i cele komercyjne 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  
PGK Sp. z o.o. 

260 środki własne  

19. 
Edukacja oraz propagowanie postaw  
i zachowań motywujących ludność do 
oszczędzania wody 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  
PGK Sp. z o.o. 

8 środki własne  

20. 

Prowadzenie akcji informacyjnej  
i propagowanie wśród rolników tzw. 
dobrych praktyk rolniczych w celu 
zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych 
przez związki biogenne 

2005 - 2012 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

WODR 
40 

środki własne 
 środki UE 

 

21. 

Retencjonowanie wód opadowych poprzez 
instalację odpowiednich urządzeń 
w ciągach kanalizacji deszczowej i rowów 
melioracyjnych (w tym zobowiązanie 
podmiotów odprowadzających wody 
opadowe) 

2012-2019 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

administratorzy 
cieków i obiektów 

w ramach zadań 
własnych oraz 

w ramach 
bieżących potrzeb 

środki własne  

22. 

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej 
możliwych do przeprowadzenia działań 
hydrotechnicznych, mających na celu 
ochronę przed powodzią terenów 
położonych na obszarach granicznych 
Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz 
w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie 
Miasta Gliwice 

2012 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

374 środki własne  

23. 
Kontrola istniejących zabezpieczeń 
i rozpoznanie potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

2012 -2015 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

RZGW Gliwice 
ŚlZMiUW 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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24. 

Wyznaczenie obszarów zalewowych 
i utrzymanie ich przeciwpowodziowej 
funkcji, w tym ograniczenie zabudowy 
mieszkalnej i przemysłowej na terenach 
zalewowych 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

RZGW Gliwice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

25. 
Zrównoważone planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne dolin 
rzecznych 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

26. Wdrażanie systemu powiadamiania o 
zagrożeniach 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

27. Budowa lokalnego systemu monitoringu 
przeciwpowodziowego 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach nie przewidzianych 
do skanalizowania 

2012-2019 
właściciele 

nieruchomości 
b.d. środki własne  

2. 

Wymiana wodociągów z rur stalowych 
oraz  przyłączy wodociągowych z rur 
stalowych, w tym  zdegradowanych sieci 
wodociągowych, w których występują 
znaczne straty wody 

2012-2019 PGK Sp. z o.o. 12 455 środki własne  

3. Doskonalenie monitoringu sieci 
wodociągowej 

zadanie ciągłe PGK Sp. z o.o. 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne  

4. 

Prowadzenie wojewódzkiego systemu 
informowania społeczeństwa o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi i wykorzystywanej w kąpieliskach 

zadanie ciągłe 
WSSE 

Zarząd Województwa 
12 000* 

środki własne, 
WFOŚiGW, 
 środki UE 

* całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 
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5. 

Identyfikacja źródeł odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do środowiska 
oraz zobowiązanie odpowiedzialnych 
podmiotów do przestrzegania prawa 

zadanie ciągłe WIOŚ w Katowicach 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne  

6. 

Racjonalne dawkowanie i przestrzeganie 
agrometeorologicznych terminów 
stosowania nawozów sztucznych 
i środków ochrony roślin 
(zintensyfikowanie systemu szkoleń 
w tym zakresie) 

zadanie ciągłe WODR 2 000* 
środki własne 

środki UE 
 

*całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 

7. 

Opracowanie i sukcesywne wdrażanie 
przez resort gospodarki strategii ochrony 
wód powierzchniowych przed zasoleniem, 
(rozwiązanie problemu wód dołowych 
pochodzących z zamykanych kopalń) 

2013 PARG 
w zależności od 

zastosowanej 
technologii 

środki własne 
środki UE 

 

8. 
Ograniczenie negatywnych wpływów 
restrukturyzacji górnictwa węglowego na 
triasowe i karbońskie GZWP 

2013 PARG 
w zależności od 

zastosowanej 
technologii 

środki własne 
środki UE 

 

9. Wykonanie zabudowy regulacyjnej 
potoków/rzek 

2012-2019 
RZGW Gliwice 

zakłady górnicze 
50 000* środki własne 

*całkowity koszt zadania 
wg PPOŚ 

10. Zwiększanie retencyjności oraz zabudowy 
regulacyjnej zlewni rzek i potoków 

2012-2019 
RZGW Gliwice 

ŚlZMiUW 
zakłady górnicze 

35 000* środki własne 
*całkowity koszt zadania 
wg PPOŚ 

11. 
Realizacja zadań wynikających 
z „Programu małej retencji województwa 
śląskiego” 

2013 
ŚlZMiUW 

w Katowicach 
100 000* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 

*całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 

12. 
Realizacja "Programu działań 
przeciwpowodziowych w dorzeczu Odry" 
oraz "Programu dla Odry - 2006"   

2013 
RZGW Gliwice 

Wojewoda Śląski 
900 000* 

środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

środki UE 

*całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 
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13. Opracowanie map zagrożenia powodzią 
oraz map ryzyka powodzi 

2013 RZGW Gliwice 100* 
środki własne 

środki UE 
*całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 

14. Przyjęcie planów zarządzania ryzykiem 
powodzi 

2015 RZGW Gliwice 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne  

15. 
Monitorowanie stanu i naprawa wałów, 
urządzeń wodnych oraz terenów 
osuwiskowych 

2013 
RZGW Gliwice 

ŚlZMiUW 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne  

16. Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

zadanie ciągłe 
WIOŚ w Katowicach 

PIG 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne  

19. 
Przyjęcie i realizacja dokumentów 
strategicznych dotyczących zarządzania 
zasobami wodnymi 

2013-2019 
RZGW Gliwice 

Zarząd Województwa 
3 500* 

środki własne 
środki UE 

*całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 

20. Aktualizacja ewidencji cieków 
o charakterze rolniczym i nierolniczym 

zadanie ciągłe 
Marszałek 

Województwa 
ŚlZMiUW 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

21. 
Uzupełnienie i modernizacja obiektów 
melioracyjnych pod kątem zachowania 
równowagi ekologicznej biotopów 

2013 ŚlZMiUW 10 000* 
środki własne 

środki UE 
*całkowity koszt zadania 
wg WPOŚ 

22. 
Rozwój współpracy międzygminnej w celu 
osiągnięcia dobrego stanu wód rzeki 
Kłodnicy 

2012-2019 

RZGW Gliwice 
ŚlZMiUW 

gminy w dorzeczu 
Kłodnicy 

b.d. 
środki własne, 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 
 

23. Przebudowa i udrażnianie koryt rzecznych 2012-2019 
RZGW Gliwice 

ŚlZMiUW 
zakłady górnicze 

b.d. środki własne  
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V.4.3. Gospodarka odpadami 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Uchwalenie nowego regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 

2012 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

2. 

Zastosowanie instrumentów finansowych 
(np. niższa opłata za odbiór odpadów 
segregowanych) celem zachęcenia 
wytwórców do właściwego postępowania 
z odpadami 

2012 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

3. 
Kontrolowanie stanu zawieranych umów 
przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych 

2012 – 2015  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

4. 
Kampania informacyjna na temat nowego 
systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi na terenie gminy 

2012 – 2013  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 środki własne  

5. 
Sporządzanie sprawozdań 
z funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Sprawozdania 
przekazywane 
Marszałkowi 
Województwa 

6. 
Utworzenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

2012 – 2013  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

350 środki własne  

7. 

Rozwój selektywnej zbiórki papieru, 
opakowań wielomateriałowych, szkła 
i tworzyw sztucznych, celem zwiększenia 
recyklingu tych odpadów 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2 111 środki własne  

8. 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych celem poddania ich 
procesom tlenowego bądź beztlenowego 
przerobu (w tym propagowanie 
indywidualnych form kompostowania 
bioodpadów) 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 377 środki własne  
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9. Budowa biogazowni 2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6 000 
środki własne,  

środki UE 
 

10. 
Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

145 środki własne  

11. 
Stworzenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów budowlano – remontowych 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

241 środki własne  

12. 

Rozwój systemu selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych oraz budowa 
gminnych punktów zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

510*  środki własne 
*w tym 350 tys. budowa 
PSZOK (poz. 6) 

13. 
Rozwój systemu selektywnej zbiórki 
przeterminowanych leków oraz zużytych 
baterii i akumulatorów małogabarytowych 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

23 środki własne  

14. 
Aktualizacja inwentaryzacji azbestu 
i wyrobów zawierających azbest, 
zlokalizowanych na terenie gminy 

2013  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

12 
środki własne,  

środki Ministerstwa 
Gospodarki 

 

15. 
Opracowanie gminnego programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

 

16. 
Dofinansowanie poniesionych kosztów na 
realizację prac związanych z usuwaniem 
azbestu i wyrobów zawierających azbest 

2012 – 2019  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

24 środki własne  

17. 

Akcja informacyjna dotycząca możliwości 
dofinansowania poniesionych kosztów 
związanych z usuwaniem azbestu i 
wyrobów zawierających azbest 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

18. 

Monitorowanie miejsc zagrożonych 
powstawaniem dzikich wysypisk 
odpadów, ich likwidacja i egzekwowanie 
sankcji wobec sprawców tych 
zanieczyszczeń 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

50 środki własne  

19. 
Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 
odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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20. 

Prowadzenie działań informacyjnych i 
edukacyjnych w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w szczególności w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6 środki własne  

21. 
Wspieranie zajęć edukacji ekologicznej w 
placówkach oświatowych 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

60 środki własne  

22. 
Tworzenie warunków prowadzenia akcji 
„sprzątanie świata” 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30 środki własne  

23. 

Uwzględnianie w przetargach publicznych 
(SIWZ) zakupów wyrobów 
zawierających materiały lub substancje 
pochodzące z recyklingu 
odpadów; włączanie do procedur 
zamówień publicznych kryteriów 
związanych z ochroną środowiska 
i zapobieganiem powstawania 
odpadów 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach pracy 
urzędu 

środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

Tworzenie regionalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 
(działania w zakresie zapobiegania 
powstawaniu odpadów, selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych zgodnie 
z wytycznymi KPGO 2010, przetwarzania 
odpadów w celu przygotowania do 
odzysku lub unieszkodliwiania, 
składowania przetworzonych zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz budowę 
regionalnych ZZO) 

2012 Zarząd Województwa  b.d. 
środki własne 

WFOŚiGW 

W uchwale w sprawie 
wykonania planu 
gospodarki odpadami 
określa się regiony 
gospodarki odpadami 
komunalnymi. 

2. 

Budowa zakładów zagospodarowania 
odpadów spełniających wymagania 
regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych 

2012 – 2019  
przedsiębiorcy 

związki 
międzygminne 

b.d. środki własne  
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3. 

Wspieranie wdrażania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
w tym technologii pozwalających na 
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach 
w procesach termicznego ich 
przekształcania 

2012 – 2019  przedsiębiorcy b.d. 
środki własne 

środki UE 
 

4. 

Zwiększenie kontroli w zakresie 
wypełniania przez podmioty ustaleń, 
zawartych w posiadanych 
zezwoleniach/decyzjach (m. in. na 
zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów) 

zadanie ciągłe 
Starostwo Powiatowe 

w Gliwicach 
WIOŚ w Katowicach 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

5. 

Utrzymanie wymaganych poziomów 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz 
osiągnięcie poziomu selektywnego 
zbierania zużytego sprzętu w wysokości 
4kg/mieszkańca/rok 

2012 – 2015  

Organizacje Odzysku, 
Producenci sprzętu 

elektrycznego 
i elektronicznego 

b.d. 
środki 

przedsiębiorców 
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V.4.4. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Modernizacja kotłowni w budynkach 
użyteczności publicznej  

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

110 środki własne  

2. 

Wykonanie aktualizacji „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe” z  uwzględnieniem 
racjonalizacji zużycia energii 
i promowania rozwiązań zmniejszających 
zużycie energii na obszarze gminy   

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 środki własne  

3. 
Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

800 środki własne  

4. 
Budowa biogazowi na terenie Gminy 
Gierałtowice  

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6.000 
środki własne 

środki UE 
 

5.  
Prowadzenie dofinansowania do wymiany 
nieekologicznych źródeł ogrzewania w 
budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

320 środki własne  

6. 
Przygotowanie Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE)  

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 
środki własne 

WFOŚiGW 
 

7. 

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji poprzez stworzenie systemu zachęt 
do wymiany systemów grzewczych do 
uzyskania wymaganego efektu 
ekologicznego 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5 400 
środki własne 

WFOŚiGW 
 

8.  

Kontrola gospodarstw domowych 
w zakresie posiadania umów na odbiór 
odpadów oraz przestrzegania zakazu 
spalania odpadów 

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Policja 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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9. 
Przebudowa ul. Polnej w Przyszowicach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 3 593* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

10. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Pogrzeby 
w Przyszowicach 

2012 – 2019  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 1 500* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

11. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Chopina w 
Gierałtowicach 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 970* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

12. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Stawowej w 
Przyszowicach  

2012 -2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 973* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

13. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z 
przebudową drogi ul. Bocznej w Chudowie 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 3 000* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

14. 
Przebudowa ulicy Skotnickiej i budowy 
drogi zbiorczej od ul. Skotnickiej do 
pływalni w Paniówkach 

2012 – 2019  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 1 300* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

15. 
Budowa drogi ulica Graniczna na odcinku 
od ul. Gliwickiej do ul. Powstańców  

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 4 300* 

środki własne 
środki UE 

WFOŚiGW, NFOŚiGW 

*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

16. 

Edukacja ekologiczna mieszkańców 
w zakresie możliwości wykorzystania 
alternatywnych źródeł energii, korzyści 
z korzystania z transportu publicznego, 
kształtowania pozytywnych postaw 
w zakresie poszanowania energii, 
zagrożeń związanych ze spalaniem 
odpadów w piecach domowych 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 środki własne  

17. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zaopatrywania mieszkań w ciepło z 
nośników niepowodujących nadmiernej 
emisji oraz zapewnienie „przewietrzania” 
gminy ze szczególnym uwzględnieniem 
terenów o gęstej zabudowie   

2012 – 2019  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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18. 
Budowa nowych ścieżek rowerowych 
i tras rowerowych 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Powiat Gliwicki 
800 000 

środki własne 
środki UE 

 

19. 

Utrzymanie systemu informowania 
mieszkańców o aktualnym stanie 
zanieczyszczenia powietrza oraz o jego 
wpływie na zdrowie 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice b.d. środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

Wprowadzanie upraw roślin 
energetycznych na terenach 
zrekultywowanych w celu zapewnienia 
dodatkowego nośnika energii 

2012 - 2019 właściciele terenów b.d. 
środki własne 

rolników 
 

2. 
Budowa i przebudowa istniejących sieci 
gazowych  

2012 – 2019  
Przedsiębiorstwo 

gazownicze 
b.d. środki własne  

3. 
Budowa instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

2012 – 2019 
podmioty 

gospodarcze 
b.d. 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
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V.4.5. Ochrona przed hałasem 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADNIA WŁASNE GMINY 

1. 
Przebudowa ul. Polnej w Przyszowicach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

2012 – 2015  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3 593* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

2. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Pogrzeby 
w Przyszowicach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 500* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

3. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Chopina 
w Gierałtowicach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

970* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

4. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Stawowej 
w Przyszowicach 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

973 środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

5. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Bocznej 
w Chudowie, 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3 000* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

6. 
Przebudowa ulicy Skotnickiej i budowa 
drogi zbiorczej od ul. Skotnickiej do 
pływalni w Paniówkach  

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 300* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

7. 
Budowa drogi ulica Graniczna na odcinku 
od ul. Gliwickiej do ul. Powstańców Śl. 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 300* środki własne 
*całkowity koszt 
inwestycji drogowej 

8. 

Tworzenie pasów zieleni przy głównych 
trasach komunikacyjnych lub w 
bezpośrednim sąsiedztwie linii 
kolejowych 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 środki własne  

9. 
Gromadzenie danych nt. zagrożenia i 
emisji hałasu w gminie Gierałtowice 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  



 

188 

10. 

Opracowywanie planów 
zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem poziomów hałasu, ze 
szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 
nowych dróg oraz lokalizacji 
budownictwa mieszkaniowego 
w sąsiedztwie już istniejących tras 
komunikacyjnych oraz wprowadzenie 
zapisów odnośnie standardów 
akustycznych dla poszczególnych terenów  

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

11. 
Opracowanie programów edukacyjnych 
uświadamiających problemy ochrony 
przed hałasem 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

10 środki własne 
Współpraca ze szkołami i 
organizacjami 
pozarządowymi 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Kontrolowanie poszczególnych jednostek 
pod względem posiadanych i dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu 

zadanie ciągłe WIOŚ w Katowicach 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne  

2. 

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

2012 – 2019 zarządzający drogą b.d. środki własne  

3. 

Opracowanie koncepcji zmian ruchu 
samochodowego (np. poprzez jego 
skanalizowanie) w celu poprawy klimatu 
akustycznego terenów przyległych 

2012 – 2013 zarządzający drogą b.d. środki własne  

4. 

Stworzenie systemu monitoringu hałasu 
obejmującego urządzenia do pomiaru 
klimatu akustycznego oraz bazy danych 
do przechowywania i przedstawiania 
wyników pomiarów  

2012 – 2013 
Zarząd 

Województwa, 
WIOŚ w Katowicach 

b.d. 
środki własne 

środki UE 
 

5. 

Okresowa (coroczna) analiza zmian 
klimatu akustycznego w ramach nowego 
systemu monitoringu hałasu w rejonach 
szczególnie narażonych, w tym obszarów 
centrów handlowych, głównych szlaków 
drogowych, kolejowych i lotniczych  

2012 – 2013 
Zarząd 

Województwa, 
WIOŚ w Katowicach 

w zależności od 
zasięgu 

monitoringu 
środki własne  
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V.4.6. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń 
powstania pól elektromagnetycznych 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

2. 
Preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego  

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Gromadzenie i analiza danych nt. instalacji 
emitujących pola elektro magnetyczne 
wymagających zgłoszeń 

2012 – 2019 

Powiat Gliwicki 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Śląskiego 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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V.4.7. Ochrona przyrody 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Objęcie ochroną drzew – propozycje 
pomników przyrody oraz prace 
pielęgnacyjno – konserwacyjne 
istniejących i proponowanych pomników 
przyrody 

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

40 środki własne  

2. 

Realizacja zieleni urządzonej w lokalnych 
obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych, 
tworzonych m.in. na bazie terenów 
leśnych  

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 225 środki własne  

3. 
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 
w zakresie ochrony zwierząt poprzez 
zawieszania budek lęgowych  

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 2 środki własne  

4. 
Rewitalizacja i utrzymanie istniejących 
oraz tworzenie nowych obszarów zieleni 
urządzonej 

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 325 środki własne  

5. 

Tworzenie nowych sieci ścieżek 
przyrodniczo – dydaktycznych jako 
elementu ścieżek rowerowych w obrębie 
obszarów przyrodniczo cennych, 
atrakcyjnych krajobrazowo oraz 
dziedzictwa kulturowego oraz bieżące 
utrzymanie istniejących ścieżek 
dydaktycznych 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 30 

środki własne 
WFOŚiGW 

 

6. 

Rewaloryzacja zabytkowych założeń 
zieleni poprzez pielęgnację drzewostanu 
na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego 
w Przyszowicach  

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 922 760 

środki własne 
WFOŚiGW 
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ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. Zakładanie platform pod gniazda bocianie 2012 -2019 
zakłady energetyczne 
Gmina Gierałtowice 

b.d. środki własne  

2. 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki   

2012 -2019 

właściciele terenów 
Nadleśnictwo 

Katowice 
Nadleśnictwo Rybnik   

b.d. środki własne  

3. 
Rekultywacja terenów zdegradowanych 
poprzez zalesianie przy współpracy  
z nadleśnictwami 

2012 - 2019 

zakłady górnicze 
właściciele gruntów 

Nadleśnictwo 
Katowice 

Nadleśnictwo Rybnik 

b.d. środki własne  
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V.4.8. Ochrona przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła finansowania Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Wykrywanie, rozpoznawanie 
i monitorowanie sytuacji stwarzających 
zagrożenie ludzi i środowiska oraz 
zapewnienie obiegu informacji 
o zagrożeniach 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

2. 

Opracowanie ekspertyzy dotyczącej 
możliwych do przeprowadzenia działań 
hydrotechnicznych, mających na celu 
ochronę przed powodzią terenów 
położonych na obszarach granicznych 
Gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz 
w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie 
Miasta Gliwice 

2012 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

374 środki własne  

3. 
Doposażenie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt 

2012 – 2015  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

160 środki własne  

4. 
Bieżące utrzymanie Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

2012 – 2019  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

800 środki własne  

5. 
Utrzymanie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego 

2012 – 2019  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

69 środki własne  

6. 

Kontrola stanu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych (wały 
przeciwpowodziowe) wraz 
z wytypowaniem odcinków do 
rekonstrukcji i modernizacji 

zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

RZGW Gliwice 
ŚlZMiUW 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

7. 
Budowa lokalnego systemu monitoringu 
(przeciwpowodziowego) dla gminy 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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8. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 
o zagrożeniach 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w zależności od 
ilości wysłanych 

smsów 
środki własne  

9. 
Utrzymywanie drożności 
administrowanych cieków wodnych 

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 240 środki własne  

10. 
Budowa urządzenia hydrotechnicznego do 
wys. 1 m przy łączniku ulic Brzeg i Polnej 
w Przyszowicach 

2012 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30 środki własne  

11. 
Bieżąca konserwacja i modernizacja 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych  

2012 – 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach potrzeb środki własne 

dotyczy urządzenia 
hydrotechnicznego przy 
łączniku ulic Brzeg i 
Polnej w Przyszowicach 

12. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ograniczenia zabudowy mieszkalnej 
i przemysłowej na terenach zalewowych  

2012 - 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

13. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań 
w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego 
zagrożenia środowiska 

2012 – 2015 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Aktualizacja tras optymalnych dla 
przewozu substancji niebezpiecznych  

2012 – 2015  Wojewoda Śląski b.d. środki własne  

2. 
Wyznaczanie i budowa miejsc postojowych 
dla pojazdów przewożących materiały 
niebezpieczne  

2012 – 2013 
Wojewoda Śląski, 

Zarząd Województwa 
b.d. 

środki własne 
środki UE 

 

3. 
Wyznaczenie obszarów zalewowych tam, 
gdzie nie zostały jeszcze wyznaczone  

2012 – 2013 RZGW Gliwice 100 
środki własne 

jednostek 
środki UE 

*całkowity koszt zadania 
wg PPOŚ 

4. 
Wykonanie zabudowy regulacyjnej 
potoków na terenie gminy  

2012 – 2019  

RZGW Gliwice, 
Śląski Zarząd 

Melioracji i Urządzeń 
Wodnych 

50 000 
środki własne 

jednostek 
*całkowity koszt zadania 
wg PPOŚ 

5. 
Zwiększanie retencyjności oraz zabudowy 
regulacyjnej zlewni rzek i potoków na 
terenie powiatu  

2012 – 2019 Zakłady górnicze  35 000 
środki własne 

zakładów górniczych 
*całkowity koszt zadania 
wg PPOŚ 



 

194 

6. 

Wykonanie regulacji potoku 
Chudowskiego w km 1+187 – 4+035 
w ramach likwidacji zagrożenia 
powodziowego w zlewni potoku 
Chudowskiego zgodnie z opracowanym   
zatwierdzonym projektem 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

7. 

Likwidacja podtopienia terenu w rejonie 
pomiędzy ujściem potoku Chudowskiego 
do rzeki Kłodnicy w Przyszowicach 
a rekultywowanym zalewiskiem Wn-35 w 
Paniówkach 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

8. 

Wykonanie rowu opaskowego pomiędzy 
ciekiem CH-2 a doprowadzalnikiem i rowu 
odwadniającego teren po północnej 
stronie rowu A w sołectwie Przyszowice 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

9. 

Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn – 
24/89 oraz zapewnienia stałego odpływu 
wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony 
z Gminą Gierałtowice 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

10. 
Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy 
ul. Szkolną, Powstańców Śl., K. Miarki 
i Gierałtowicką w Przyszowicach 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

11. 

Budowa wału przeciwpowodziowego 
wzdłuż ul. Brzozowej pomiędzy nasypem 
kolejowym i autostradą lub podwyższenie 
obwałowania rzeki Kłodnicy na tym 
odcinku 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

12. 

Przebudowa przeciwpowodziowej 
infrastruktury technicznej w rejonie 
zbiornika Sośnica I i terenów przyległych 
w aspekcie projektowanej, docelowej 
eksploatacji górniczej KWK „Sośnica-
Makoszowy” na obszarze Przyszowic 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” 
b.d. środki własne  

13. 

Zwiększenie retencji oraz wydajności 
przepompowni w rejonie 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 wraz 
z utrzymywaniem drożności i spadków 
rowów odprowadzających wodę 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  
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14. 

Podwyższenie i uszczelnienie 
obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 do 
ujścia potoku Chudowskiego 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

15. 
Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 
i 3 na zawalu Wn – 35 

2012 – 2019 
KWK „Sośnica – 

Makoszowy” b.d. środki własne  

16. 
Budowa przepompowni w dolinie potoku 
Gierałtowickiego wraz z rekultywacją 
terenu przyległego 

2012 – 2019 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne  

17. 
Przebudowa przepompowni wraz z 
budową zbiornika retencyjnego na rowie 
Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy 

2012 – 2019 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne  

18. 
Regulacja rowów Be-6, Be-7, Be-8 i Be-9 
wraz z przepustami 

2012 – 2019 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne  

19. 
Zagospodarowanie zbiornika Ws-54/77 
przy ul. Przemysłowej 

2012 – 2019 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne  

20. Pogłębienie koryta rzeki Kłodnicy 2013 – 2019 
RZGW Gliwice 

zakłady górnicze 
124 775* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
 

21. Odmulenie dna rzeki Kłodnicy 2013 – 2019 
RZGW Gliwice 

zakłady górnicze 
52 513* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
 

22. Pogłębienie Potoku Chudowskiego 2013 – 2019 
zakłady górnicze 

ŚlZMiUW Katowice 
6 457* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
 

23. Budowa kanału ulgi Potoku Cienka 2013 – 2019 
zakłady górnicze 

Gmina Gierałtowice 
20 600* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
 

24. Nadbudowa i umocnienie wałów 2013 – 2019 
RZGW Gliwice 

zakłady górnicze 
17 880* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
 

25. Budowa zbiorników retencyjnych 2013 – 2019 
zakłady górnicze 

Gmina Gierałtowice 
76 644* 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
 

Źródło: Ekspertyza dotycząca możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obszarach granicznych Gminy 
Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice(koszt może się różnić, w zależności od wybranego scenariusza i przyjętego zakresu zadania) 
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V.4.9. Edukacja ekologiczna 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Wspieranie edukacji ekologicznej  
w placówkach oświatowych poprzez 
organizację warsztatów, wycieczek, 
konkursów ekologicznych, akcji 
„Sprzątanie Świata” 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

60 środki własne   

2. 
Dofinansowanie szkół w zakresie 
wycieczek ekologicznych, kół 
ekologicznych 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

26 środki własne   

4. Doposażenie bibliotek, broszury, ulotki 2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

10 środki własne   

5. 

Działania promocyjne i edukacyjne  
mające na celu uświadamianie 
mieszkańcom zagrożenia jakie stanowi 
spalanie odpadów w piecach domowych 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6 środki własne   

6. 
Edukacja ekologiczna w zakresie segregacji 
odpadów 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6 środki własne   

7. 

Organizacja kampanii informacyjnej, 
dotyczącej zasad funkcjonowania nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

2012 - 2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 
środki własne  

WFOŚiGW 
 

8. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań  
z zakresu utrzymania czystości i porządku 
w gminie 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2 środki własne   

9. 

Promocja działań proekologicznych, 

wydawnictwa ekologiczne 
z przeznaczeniem dla dorosłej części 

społeczności lokalnej 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 środki własne   
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10. 

Rozbudowa zakładki informacyjnej 
dotyczącej ochrony środowiska na stronie 
internetowej gminy 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3 środki własne   

11. 

Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-
dydaktycznych jako elementu ścieżek 

rowerowych i turystycznych w obrębie 
obszarów przyrodniczo cennych, 
atrakcyjnych krajobrazowo oraz bieżące 

utrzymanie istniejących ścieżek 
dydaktycznych 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30 
środki własne  

WFOŚiGW 
 

12. 
Szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników 
i działkowców w zakresie gospodarki 
ekologicznej 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

19 środki własne   

13. 

Promocja rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki poprzez działania 
edukacyjno – szkoleniowe, a także 
promocyjne gminy Gierałtowice 

2012 - 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

40 środki własne   
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V.5. Monitoring i ocena realizacji programu 
Ocena realizacji Programu ochrony środowiska polega przede wszystkim na 
monitorowaniu, czyli obserwacji: 

• zakresu wykonania zadań ujętych w Programie, 

• rozbieżności pomiędzy przyjętymi zadaniami i stopniem ich wykonania, 

• przyczyn ewentualnego niewykonania założonych zadań. 

System monitoringu i oceny powinien obejmować stworzenie: 

• systemu zbierania i selekcjonowania informacji, 

• systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.  

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na 
bieżące monitorowanie realizacji Programu poprzez: 

• systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących 
realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie 
materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

• uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany 
materiał będzie służył przygotowaniu raportów, 

• przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 

• analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie 
stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja 
ewentualnych rozbieżności, 

• analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 
instrumentów wsparcia, 

• przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

Podstawą zarządzania Programem będzie stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów 
stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
oraz inne skutki podejmowanych działań. 

Ilościowa ocena skutków realizowanych działań w zakresie ochrony środowiska nie 
zawsze jest możliwa, gdyż nie wszystkie efekty (np. wzrost świadomości ekologicznej) 
są wymierne lub brak jest niezbędnych danych. Na potrzeby niniejszego Programu 
przyjęto wskaźniki wymienione w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 
2020”, cel strategiczny B2: Wysoka jakość środowiska naturalnego, zestawione 
w poniższej tabeli. 
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Tablica 22. Lista wskaźników do monitoringu Strategii Rozwoju Województwa 
Śląskiego – wskaźniki rezultatu 

Lp. Wskaźnik 
Pożądany kierunek 

zmian 
1 2 3 

1 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności (m3/rok) spadek 

2 
Zmiana jakości wód powierzchniowych (% udziału punktów 
pomiarowych w poszczególnych klasach jakości w stosunku do ogólnej 
liczby) 

wzrost 

3 Redukcja emisji CO2 wzrost 

4 Wielkość emisji zanieczyszczeń powietrza w kg na mieszkańca spadek 

5 Odsetek zakładów przemysłowych w województwie śląskim 
emitujących hałas przekraczający poziom dopuszczalny 

spadek 

6 Wskaźnik społecznego zapotrzebowania na środki ochronne /M/* spadek 

7 Udział odpadów poddanych odzyskowi w ilości odpadów 
wytworzonych w ciągu roku 

wzrost 

8 Powierzchnia gruntów zdegradowanych poddanych rekultywacji lub 
rewitalizacji (ha) 

wzrost 

9 Długość ścieżek dydaktycznych wzrost 

10 Zmiany jakości wód podziemnych (% udziału punktów pomiarowych 
w poszczególnych klasach jakości w stosunku do ogólnej liczby) 

wzrost 

11 Powierzchnia form ochrony przyrody (ha) wzrost 

12 Odsetek ścieków oczyszczonych wzrost 

13 Długość sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej w km na 100 km2 wzrost 

14 Udział powierzchni upraw ekologicznych w powierzchni gruntów 
rolnych (% powierzchni gruntów rolnych) 

wzrost 

* wyraża się stopniem przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu (Dz. U. 2004, Nr 178, poz. 1841) na danym terenie, w 
skojarzeniu z liczbą osób zamieszkałych na tym terenie. Miara wskaźnika /M/ jest proporcjonalna do wielkości zapotrzebowania 
na środki ochronne na danym terenie 

 
Przy ocenie skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa w skali kraju 
stosowane są m.in. wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko 
i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, tj.: 
a) wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 
- poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak 

długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności, 
- zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji, 
- zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego 

użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych, 
b) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 
- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód śródlądowych, 
- poprawa jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie 

głównych zbiorników wód podziemnych, poprawa jakości wody do picia oraz 
spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących 
w Unii Europejskiej, 
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- poprawa jakości powietrza poprzez 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), 

- zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy 
własności wokół obiektów przemysłowych oraz hałasu wzdłuż tras 
komunikacyjnych, 

- zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony 
odpadów niebezpiecznych, 

- ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych 
na terenach poprzemysłowych, 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 kultury, 

- wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost 
zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej 
ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem 
zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby, 

- zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk,  
a także pomyślne reintrodukcje gatunków, 

- zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą, 

c) wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa: 
- spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli, 
- zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach 

decyzyjnych, 
- opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na 

rzecz ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  
(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) z wykonania programu Wójt 
Gminy Gierałtowice sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 
 

 

 

 


