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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna 

Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice został sporządzony jako realizacja 
obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 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 służyć mają 
realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, 
zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski 
oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. 
Celem realizacji programu jest poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego 
zarządzania środowiskiem w gminie. 

Podstawę sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska stanowi 
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.). Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ww. ustawy organ 
wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty z wykonania gminnych programów 
ochrony środowiska i przedstawia je radzie gminy. 
Po przedstawieniu raportów radzie gminy, raporty są przekazywane przez organ 
wykonawczy gminy do organu wykonawczego powiatu. 

1.2. Zakres, termin, komu się przedstawia 

Zakres opracowania obejmuje raport z realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony 
Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2015 z perspektywą do roku 2019, przyjętym 
Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XXVIII/214/13 z dnia 26 lutego 2013 r. 

Niniejszy raport obejmuje zadania zrealizowane na terenie Gminy Gierałtowice 
w okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2014 r., przedstawione z podziałem, analogicznie do 
treści Programu ochrony środowiska, na: 

• działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

• działania w zakresie gospodarki odpadami, 

• działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb, 

• działania w zakresie ochrony powietrza, 

• działania w zakresie ochrony przed hałasem, 

• działania w zakresie promieniowania niejonizującego, 

• działania w zakresie ochrony przyrody, 

• działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk 
żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 
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• działania w zakresie edukacji ekologicznej. 

Raport przedstawia źródła finansowania oraz system monitoringu i oceny realizacji 

podejmowanych przedsięwzięć. 

2. Stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony 
środowiska w latach 2013 – 2014 

2.1. Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Priorytetem Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice w zakresie gospodarki 
wodno-ściekowej jest przywrócenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz zmniejszenie strat i poprawa niezawodności dostawy wody do picia. 

W związku z powyższym realizacja zadań ujętych w programie w latach 2013 – 2014 
obejmowała: 

• uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie, w tym budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków, 

• budowę lub modernizację sieci wodociągowej, 

• uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi, 
oraz ochronę przed powodzią.  

2.1.1. Oczyszczanie ścieków komunalnych 

W latach 2013 – 2014 w gminie Gierałtowice realizowany był projekt „Kanalizacja 
sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice”. Projekt realizowany był 
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 2013 – 2014 prace przy budowie kanalizacji sanitarnej realizowane były we 
wszystkich sołectwach gminy Gierałtowice,  tj.: 

• kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Gierałtowice, 

• kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Paniówki, 

• kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przyszowice, 

• kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Chudów, 

• kontynuacja budowy gminnej oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. 

W 2014 r. we wszystkich sołectwach zakończono prace związane z budową kanałów 
głównych oraz kanałów bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie trwają prace 
związane z budową podłączeń do kanalizacji sanitarnej. 

Długości wykonanych kanałów zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Długości kanałów głównych, kanałów bocznych oraz podłączeń, wykonanych 
do końca 2014 r. 

 Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice 

Kanały główne 13,72 km 31,10 km 22,80 km 18,20 km 

Kanały boczne 5,03 km 15,60 km 8,30 km 8,90 km 

Podłączenia 3,80 km 13,60 km 7,17 km 4,17 km 
Źródło: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach 

Na wykonanie podłączeń kanalizacyjnych pozyskano środki finansowe z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz podpisano umowy pomiędzy 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. a właścicielami nieruchomości 
planowanych do przyłączenia. 

W grudniu 2013 r. decyzją nr 174/Gier./2013 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego Powiatu Gliwickiego udzielił Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Przyszowicach pozwolenia na użytkowanie rozbudowanej 
i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków, mieszczącej się przy ul. Gliwickiej  
w Przyszowicach. 

Ponadto, w ramach zadań związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na 
terenie Gminy, gdzie do czasu zakończenia budowy zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
nieruchomości wyposażone są w bezodpływowe zbiorniki ścieków lub przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, Gmina prowadziła stałe działania kontrolne w zakresie: 

• ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, 

• prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji (posiadania umów 
i dowodów płatności za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych). 

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

2.1.2. Rozbudowa lub modernizacja sieci wodociągowej 

W okresie sprawozdawczym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
przeprowadziło inwestycje mające na celu poprawę niezawodności dostaw wody pitnej, 
poprzez wymianę wodociągów oraz przyłączy wodociągowych, w tym zdegradowanych 
sieci wodociągowych, w których występowały znaczne straty wody. Prace te zostały 
przeprowadzone na: 

• ul. Tuwima w Przyszowicach,  

• ul. Karola Miarki w Gierałtowicach, 

• ul. Bocznej w Chudowie, 

• ul. Polnej w Przyszowicach. 

W latach 2013 – 2014, w ramach rozbudowy sieci wodociągowej z przyłączami na 
nowych terenach przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i na cele 
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komercyjne, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach 
wybudowało nowe sieci wodociągowe na: 

• łączniku ul. Krótkiej i Powstańców Śl. w Przyszowicach 

• ul. Granicznej w Przyszowicach.  

Wyżej wymienione zadanie realizowane było również przez podmioty zainteresowane 
przyłączeniem do sieci wodociągowej, przy udziale finansowym Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

W zgodzie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 139), 
osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe, mogą je 
przekazywać odpłatnie gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na 
warunkach uzgodnionych w zawieranej w tym celu umowie. W takim przypadku 
należność za przekazane urządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne może być 
rozłożona na raty lub uwzględniona w rozliczeniach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę  
i zbiorowe odprowadzanie ścieków.  

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 niżej wymienionych punktów 
monitoringowych usytuowanych na sieci wodociągowej: 

• Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 52 w Chudowie, 

• studzienka wodomierzowa, ul. Gliwicka w Paniówkach, 

• Przedszkole, ul. Powstańców 41 w Gierałtowicach,  

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1 w Przyszowicach, 

• dom mieszkalny, Kolonia Beksza 

za 2013 i 2014 rok wynika, że jakość wody pitnej na terenie gminy Gierałtowice, poza 
incydentalnymi przekroczeniami wartości parametru fizykochemicznego, tj. manganu 
oraz wartości parametru mikrobiologicznego, tj. bakterii grupy coli, 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.). 

Zanotowane przekroczenia częściowo mogły być spowodowane pracami związanymi 
z budową kanalizacji sanitarnej oraz pracami modernizacyjnymi na przyłączu 
wodociągowym w pobliżu punktu poboru.  
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. 

W latach 2013 – 2014 w ramach zadań związanych z edukacją oraz propagowaniem 
postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody, przeprowadzono 
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zajęcia ekologiczno-przyrodnicze pn. „Niebieska planeta – warsztat o wodzie” dla dzieci 
z gminnego przedszkola w Przyszowicach oraz zakupiono film pt. „Czysta woda”, który 
jest wykorzystywany jako pomoc dydaktyczna w czasie prowadzenia lekcji przyrody  
i biologii. 

W 2013 r., w ramach prowadzenia akcji informacyjnej i propagowania wśród rolników 
tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez 
związki biogenne, zamieszczono w miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice” artykuł 
dotyczący zasad stosowania komunalnych osadów ściekowych. Przeprowadzono 
również szkolenie na temat stosowania osadów ściekowych w rolnictwie. 

2.1.3. Kanalizacja deszczowa 

W 2013 r. Gmina kontynuowała zadanie mające na celu uregulowanie stanu 
formalnoprawnego w zakresie odprowadzania do środowiska wód opadowych z terenu 
gminy Gierałtowice za pośrednictwem sieci kanalizacji deszczowej, administrowanej 
przez Urząd Gminy, poprzez przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem  
o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do 
odbiorników zlokalizowanych na terenie sołectwa Przyszowice.  

W 2014 r. wykonano aktualizację inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
gminy Gierałtowice z 2007 r., z uwzględnieniem inwestycji zrealizowanych od 2007 r. 
Sieci kanalizacji deszczowej zostały naniesione na mapy. 

W okresie objętym niniejszym raportem wybudowano kanalizację deszczową  
w ul. Bocznej w Chudowie oraz w ul. Karola Miarki w Gierałtowicach, od skrzyżowania  
z łącznikiem nr 3. W 2013 r. wykonany został pierwszy etap zadania dotyczącego 
przebudowy ul. Polnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
obejmujący również wymianę wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni. 
Realizację pozostałych zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska, z zakresu 
budowy kanalizacji deszczowej wraz z przebudową dróg, ze względów finansowych 
ograniczono do wykonania remontu nawierzchni jezdni. Ponadto w latach 
sprawozdawczych wykonano projekty przebudowy drogi ul. Powstańców Śl. 
i ul. Działkowej w Paniówkach, które obejmują również budowę kanalizacji deszczowej. 

Ponadto, w celu zapewnienia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami  
pochodzącymi z wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia właściwej drożności 
sieci kanalizacji deszczowej preferuje się wyposażanie nieruchomości w osadniki 
zawiesiny na przyłączach do sieci kanalizacji deszczowej (warunki techniczne 
przyłączenia). 
Preferowane jest również retencjonowanie 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. 

W latach 2013 i 2014 wykonywano prace w zakresie utrzymywania drożności 

administrowanych cieków wodnych na terenie gminy Gierałtowice, z tego: 
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• w sołectwie Chudów przeprowadzono konserwację na długości 2 052 mb cieków, 

• w sołectwie Gierałtowice przeprowadzono konserwację na długości 4 542 mb 
cieków, 

• w sołectwie Paniówki przeprowadzono konserwację na długości 4 856 mb cieków, 

• w sołectwie Przyszowice przeprowadzono konserwację na długości 8 880 mb cieków. 

Zadanie to było finansowane ze środków gminy Gierałtowice oraz Rejonowego Związku 
Spółek Wodnych, który otrzymał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego  
w Gliwicach i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. 

Działania w zakresie ochrony przed powodzią, realizowane w okresie sprawozdawczym 
na terenie gminy Gierałtowice omówiono w punkcie 2.8, dotyczącym ochrony przed 
skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego 

i biologicznego. 

2.2. Działania w zakresie gospodarki odpadami 

Głównym celem w zakresie gospodarki odpadami przewidzianym na lata 2012 – 2015 
w Programie Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice było utworzenie nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnego ze znowelizowaną ustawą 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 

W kolejnych latach wyznaczono następujące cele: 

• wzmocnienie zarządzania, monitoring i optymalizacja systemu gospodarki odpadami, 
• 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 osiągnięcie wymaganych 
przepisami: 
� poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych i szkła,  
� poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
� ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania  
� odzysku odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych, 

zużytego sprzętu  
• monitorowanie miejsc zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk odpadów, ich 

likwidacja i egzekwowanie sankcji wobec sprawców tych zanieczyszczeń, 
• 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,  

• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, 
• stosowanie „zielonych zamówień publicznych”. 
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2.2.1. System gospodarki odpadami  przed 01.07.2013 r. 

W I półroczu 2013 roku na terenie gminy Gierałtowice kontynuowane były 
następujące zbiórki odpadów: 

• zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych (surowców wtórnych) – 
papieru, szkła i tworzyw sztucznych, 

• zbiórka odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

• zbiórka odpadów wielkogabarytowych,  

• zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• zbiórka zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych, 

• zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków, 

• zbiórka odpadów niebezpiecznych, 

• zbiórka zużytych opon z samochodów osobowych, ciężarowych i dostawczych 
oraz opon rolniczych. 

Selektywną zbiórkę papieru, szkła i tworzyw sztucznych kontynuowano w systemie 
workowym. Mieszkańcy kupowali worki w odpowiedniej kolorystyce i segregowali 
odpady w swoich gospodarstwach domowych. Odpady przekazywano podmiotowi 
uprawnionemu w terminach wyznaczonych harmonogramem obowiązującym w danym 
roku kalendarzowym.  Harmonogramy dla poszczególnych sołectw zamieszczano na 
stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz na tablicach informacyjnych urzędu. 

W okresie objętym raportem w dalszym ciągu prowadzono zbiórkę odpadów zielonych. 
Podobnie jak w latach ubiegłych mieszkańcy kupowali brązowe worki na odpady, 
a następnie zgłaszali chęć ich odbioru do Urzędu Gminy. Przedsiębiorca odbierał je 
sprzed posesji w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca.  

W związku z tym, iż na terenie gminy Gierałtowice przeważają obszary z zabudową 
jednorodzinną, propagowano możliwość przydomowego kompostowania frakcji 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  

W 2012 roku gmina Gierałtowice wykonała dokumentację dotyczącą projektu budowy 
instalacji do produkcji biogazu. W grudniu 2014 roku opracowano nowe studium 
wykonalności inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji biogazu w gminie 
Gierałtowice”. Planowana biogazownia będzie umożliwiała zagospodarowanie 
i wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji. 

W dniach 4 i 5 kwiecień 2013 r. odbyła się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego. Podmiot zbierający sprzęt dokonał objazdu wszystkich ulic Gminy, 
celem odebrania wystawionych przez mieszkańców odpadów.  

W dniach 24 – 25 kwiecień 2013 r. przeprowadzono z kolei zbiórkę zużytych opon  
z samochodów osobowych, ciężarowych, dostawczych oraz opon rolniczych. Mieszkańcy 
dostarczali opony do wyznaczonych punktów zbiórki w określonych godzinach.  
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W maju 2013 r. zorganizowano zbiórkę komunalnych odpadów niebezpiecznych. 
Mieszkańcy przynosili odpady do punktów w wyznaczonych terminach do mobilnych 
punktów zbiórki.  

W czerwcu 2013 r. przeprowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Mieszkańcy 
w przeddzień zbiórki wystawiali odpady przed swoje posesje. Następnego dnia 
uprawniony podmiot odbierał je sprzed nieruchomości.  

W 2013 r. kontynuowano selektywną zbiórkę zużytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych. Wszystkie rodzaje ogniw i małych akumulatorów, za wyjątkiem 
akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i podobnych) mieszkańcy 
wrzucali do specjalnych pojemników dostarczonych przez uprawnioną firmę, z którą 
gmina Gierałtowice zawarła stosowną umowę.  

W 2013 r. w dalszym ciągu prowadzono zbiórkę przeterminowanych i zbędnych leków. 
Mieszkańcy gminy Gierałtowice dostarczali leki do punktów zbiórki, gdzie umieszczali je 
w specjalnych pojemnikach. Zapełnione pojemniki po uprzednim zgłoszeniu były 
odbierane przez wyspecjalizowaną firmę.  

2.2.2. Nowy system gospodarki odpadami od 1.07.2013 r. 

Z dniem 1.07.2013 r. zaczął w Gminie (jak i w całym kraju) funkcjonować nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 
Prace związane z przygotowaniem systemu do wdrożenia trwały od 2012 r.   

Od drugiego półrocza 2013 r. gmina Gierałtowice przejęła w części dotychczasowe 
obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęte 
zostały wszystkie nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy Gierałtowice. 
Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne wytworzone 
w gospodarstwie domowym, w każdej ilości, wytworzonej na terenie danej 
nieruchomości. Gmina Gierałtowice zapewnia również wyposażenie nieruchomości 
w pojemniki (kubły) do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki do 
selektywnej zbiórki odpadów. 

Ramy formalne nowego systemu stanowią przyjęte w latach 2012-2013 uchwały, 
stanowiące przepisy prawa miejscowego, tj.: 

• Uchwała Nr XXVI/206/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice, 

• Uchwała Nr XXV/185/12 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych 
odpadów wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr XIX/225/13 z dnia 
10.04.2013 r. oraz Uchwałą nr  XXXV/269/13 z dnia 11.10.2013 r., 
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• Uchwała Nr XXV/183/12 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• Uchwała Nr XXVI/205/12 z dnia 18.12.2012 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

• Uchwała Nr XXV/186/12 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości, 

• Uchwała Nr XXV/184/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz ze zmianą 
wprowadzoną Uchwałą nr XXXII/250/13 z dnia 11.06.2013 r. 

• Uchwała nr  XXXII/251/13 z dnia 11.06.2013 r. sprawie rodzajów dodatkowych 
usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi (obowiązująca w drugim półroczu 2013 r.), 

• Uchwała w Nr XXXVII/277/13 sprawie rodzajów dodatkowych usług 
świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 
za te usługi (obowiązująca w 2014 r.). 

Wykonanie usługi powierzono wyłonionemu w drodze postępowania przetargowego 
Wykonawcy – konsorcjum firm Remondis Gliwice Sp. z o.o. i Remondis Tarnowskie Góry 
Sp. z o.o., które od dnia 1.07.2013 r. wykonuje zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice 
oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”, natomiast 
od dnia 1.11.2013 r. (w związku z rozszerzeniem ustawowym kompetencji gminy) 
zadanie pn. „Wykonanie obowiązków Gminy Gierałtowice w zakresie wyposażenia 
nieruchomości zamieszkałych w pojemniki (kubły) służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych zmieszanych”. Zawarte umowy obowiązują do dnia 31.12.2015 r.  

W obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gierałtowice, 
opłata za gospodarowanie tymi odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna stawka opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dla każdego mieszkańca:  

• w przypadku wyboru metody selektywnej zbiórki odpadów – 10 zł, 

• w przypadku wyboru metody nieselektywnej zbiórki odpadów – 19 zł. 
Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany był złożyć do Urzędu Gminy 
Gierałtowice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.  
Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłata za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest na rachunek Urzędu 
kwartalnie: do 31 marca (I kwartał), 30 czerwca (II kwartał), 30 września (III kwartał), 
15 grudnia (IV kwartał). 
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Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości zostały 
przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu, tj. zgodnie z art. 6r ust. 2 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

• odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, 

• tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• obsługi administracyjnej tego systemu. 

2.2.3. Selektywna zbiórka odpadów 

2.2.3.1.  Zbiórka odpadów „u źródła” 

Konstruując nowy system gospodarki odpadami komunalnymi bazowano na 
funkcjonujących i sprawdzających się do tej pory zasadach odbioru odpadów, 
z uwzględnieniem znowelizowanych przepisów ustawowych. 

 W związku z powyższym sprzed nieruchomości w dalszym ciągu odbierane są: 

• zmieszane odpady komunalne –  z częstotliwością raz na cztery tygodnie,  
• papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe – 

z częstotliwością raz w miesiącu,  
• odpady zielone ulegające biodegradacji – z częstotliwością dwa razy w miesiącu, 

w okresie od kwietnia do listopada, 
• meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny – raz w roku (w 2014 r. zbiórka zorganizowana w czerwcu). 

W okresie objętym raportem przeprowadzono również coroczne zbiórki papieru oraz 
szkła organizowane przez Szkołę Podstawową w Chudowie i w Paniówkach. Mieszkańcy 
wymienionych miejscowości przynosili papier w wyznaczone miejsca zbiórki. Szkło 
odbierane było w określonym terminie sprzed nieruchomości. Środki pozyskane dzięki 
zbiórkom odpadów zostały przeznaczone na dofinansowanie imprez w czasie zielonych 
lekcji. 

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele 
nieruchomości zamieszkałych otrzymują worki przeznaczone do selektywnego 
zbierania odpadów:  

• worek żółty, z przeznaczeniem na plastik i metal, 
• worek zielony, z przeznaczeniem na szkło, 
• worek niebieski, z przeznaczeniem na papier i opakowania wielomateriałowe, 
• worek brązowy, z przeznaczeniem na odpady „zielone”. 

2.2.3.2.  Punkty zbierania odpadów 

Celem uzupełnienia funkcjonującego systemu gospodarki odpadami, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami na terenie Gminy utworzono Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. Punkt zlokalizowany jest w Gierałtowicach, przy 
ul. K. Miarki 89a. W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi, mieszkańcy gminy Gierałtowice mogą we własnym zakresie dostarczać 
do Punktu wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych odpady komunalne: 

• 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,  
• odpady niebezpieczne (w tym chemikalia),  
• baterie i akumulatory przenośne,  

Odpady zebrane w punkcie były przekazywane podmiotowi posiadającemu stosowne 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zagospodarowania odpadów.  

Ponadto na terenie gminy Gierałtowice znajdują się punkty zbierania zużytych baterii 
oraz przeterminowanych i zbędnych leków. 

Baterie zbierane są w wymienionych poniżej instytucjach publicznych, placówkach 
oświatowych oraz placówkach handlowych: 

• Urząd Gminy Gierałtowice,  
• Ośrodek Pomocy Społecznej,  
• Pałac w Przyszowicach,  
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach,  
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach,  
• Szkoła Podstawowa w Chudowie,  
• PPHU „CHELMAR” Maria Wiaterek, Robert Wiaterek,  
• Sklep Przemysłowy Foks Michał, 
• FOKSI Foks Michał. 

 Punkty zbierania leków zlokalizowane są w następujących miejscach: 

• Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach, 
• Ośrodek Zdrowia w Chudowie, 
• Apteka Św. Barbary, 
• Apteka „Medico” Musioł, 
• Apteka Św. Anny, 
• Apteka „Nasza”. 

2.2.3.3. Dodatkowa usługa w zakresie odbierania odpadów remontowo – budowlanych 

W nowym systemie gospodarki odpadami, na podstawie delegacji ustawowej, Gmina 
umożliwiła mieszkańcom korzystanie z dodatkowej, płatnej usługi odbioru sprzed 
nieruchomości odpadów pochodzących z remontów prowadzonych we własnym 
zakresie. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w zależności od wysokości 
uiszczonej opłaty, otrzymywali: 

� worek typu „big-bag” o pojemności 1 m3,  
� kontener o pojemności 3 m3,  
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� kontener o pojemności 5 m3,  
� kontener o pojemności 7m3.  

Mieszkańcy zgłaszali konieczność odbioru zapełnionego pojemnika w Urzędzie Gminy. 
Podmiot uprawniony w ciągu 2 dni roboczych odbierał go sprzed nieruchomości. 

2.2.4. Rodzaje i ilości odebranych odpadów komunalnych 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych 
na terenie gminy Gierałtowice w latach 2013 – 2014. 

Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie Gminy w latach 
2013 – 2014 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
2013 r. 2014 r. 

masa [Mg] masa [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 1720,4 1830,0 

15 01 01 Opakowania z papieru 25,9 47,7 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 57,2 33,9 

15 01 07 Opakowania ze szkła 90,6 105,5 

15 01 04 Opakowania z metali 
masa wykazana 

łącznie z 15 01 02 
0,23 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
masa wykazana 

łącznie z 15 01 01 
2,0 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 65,2 206,0 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 174,1 127,3 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,1 0,1 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i  elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki  

4,3 3,2 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż wymienione 
w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

0,7 3,1 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy 
z rozbiórek i remontów 

103,3 425,4 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu 
ceglanego 

105 325,5 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony 
roślin I i II klasy toksyczności – bardzo 
toksyczne i toksyczne) 

1,6 2,1 

16 01 03 Zużyte opony 1,6 18,1 

17 03 80 Odpadowa papa 8,5 29,5 
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17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 

11,9 17,3 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 0,0 0,5 

20 01 26* 
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione  
w 20 01 25 

0,0 0,1 

20 01 27* 

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

0,0 3,0 

20 01 33* 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami  
i akumulatorami wymienionymi  
w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz 
niesortowane baterie i akumulatory 
zawierające te baterie 

0,1 0,4 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,3 0,5 

 

W tabeli 3 podano rodzaje i ilości odpadów zebranych w funkcjonującym od lipca 2013r. 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych. 

Tabela 3. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się na terenie Gminy w latach 
2013 – 2014 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 

II półrocze 
2013 r. 

2014 r. 

masa [Mg] masa [Mg] 

15 01 10* 

Opakowania zawierające pozostałości 
substancji niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I 
i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i 
toksyczne) 

1,6 2,1 

16 01 03 Zużyte opony 1,6 18,1 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów 

64,0 186,7 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

51,6 104,3 

17 03 80 Odpadowa papa 8,5 29,5 

17 06 04 
Materiały izolacyjne inne niż wymienione 
w 17 06 01 i 17 06 03 

11,9 17,3 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,0 0,1 

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 0,0 0,5 

20 01 26* 
Oleje i tłuszcze inne niż wymienione  

w 20 01 25 
0,0 0,1 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 
i żywice zawierające substancje niebezpieczne 

0,0 3,0 
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20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

0,3 3,2 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 
i 20 01 35 

0,5 3,1 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 8,9 61,9 

 

Wzrost ilości zebranych odpadów w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego świadczy 
o rosnącej popularności punktu zbiórki wśród mieszkańców Gminy. 

W tabeli 4 podano ilości zużytych baterii i przeterminowanych leków zebranych  
w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie Gminy. Łącznie w roku 2013 zebrano 
101 kg (0,1 Mg) leków i 347,4 kg (0,3 Mg) baterii. W roku 2014 łączna masa zebranych 
leków wyniosła 391 kg (0,4 Mg). 
W tym samy roku odebrano 462 kg (0,5 Mg) baterii. 

Tabela 4. Ilości zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych i zbędnych 
leków zebranych w punktach zbiórki na terenie Gminy w latach 2013 – 2014 

Nazwa i adres punktu 
2013 2014 

Masa [kg] Masa [kg] 

BATERIE I AKUMULATORY  

Urząd Gminy Gierałtowice,   
ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice 

11 kg 48 kg 

Ośrodek Pomocy Społecznej,                
ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice 

0,0 0,0  

Pałac w Przyszowicach,                        
ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice 

0,0 23 kg 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach,  
ul. Powstańców Śl. 41, 44-186 Gierałtowice 

0,0 51 kg 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach,  
ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice 

57 kg 107 kg 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach,                                     
ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki 0,0 42 kg 

Szkoła Podstawowa w Chudowie,             
ul. Szkolna 52, 44-177 Chudów 33 kg 48 kg 

PPHU „CHELMAR” Maria Wiaterek, Robert Wiaterek,  
ul. Ks. Roboty 58, 44-186 Gierałtowice 0,0 16 kg 

Sklep Przemysłowy Foks Michał,            
ul. Zwycięstwa 102, 44-177 Paniówki 0,0 21 kg 

FOKSI Foks Michał,                                           
ul. Zabrska 35, 44-177 Paniówki 0,0 35 kg 

PRZETERMINOWANE LUB ZBĘDNE LEKI 

Apteka Św. Barbary 
ul. Ks. Roboty 76, 44-186 Gierałtowice 

98,5 kg 142 kg 
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Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach 
ul. Powstańców Śl. 1,44-186 Gierałtowice 

22,4 kg 26 kg 

Apteka „Medico” Musioł 
ul. Swobody 1, 44-177 Paniówki 

68,1 kg 161 kg 

Apteka Św. Anny 
ul. Polna 29b, 44-178 Przyszowice 

92,8 kg 47 kg 

Apteka „Nasza” 
ul. Parkowa 2b, 44-178 Przyszowice 

55,1 kg 56 kg 

Ośrodek Zdrowia w Chudowie 
ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów 

10,5 kg 30 g 

 

2.2.5. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje i ilości odebranych sprzed nieruchomości 
odpadów komunalnych wraz ze sposobem ich zagospodarowania. Odpady odebrane 
z terenu gminy Gierałtowice w latach 2013 i 2014 poddano następującym procesom: 

• Odzysku: 
� R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania), 

� R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych, 
� R11 - Wykorzystywanie odpadów, 
� R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich procesom odzysku, 
� R13 - Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów 

odzysku. 
• Unieszkodliwiania: 

� D5 - Składowanie na składowiskach w sposób celowo zaprojektowany  
(np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych  
i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.). 
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Tabela 5. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych sprzed nieruchomości 
wraz z procesem odzysku lub unieszkodliwiania na terenie Gminy w latach 
2013 – 2014 

kod 
odpadu 

rodzaj odpadu 

2013 r. 2014 r. 

masa 
[Mg] 

rodzaj procesu 
odzysku lub 

unieszkodliwiania 

masa 
[Mg] 

rodzaj procesu 
odzysku lub 

unieszkodliwiania 

20 03 01 
Niesegregowane odpady 
komunalne 

1720,4 R12 1830,0 R12 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,1 R12 

 odpady nieodbierane 
sprzed nieruchomości, 

zbierane w PSZOK 

20 01 35* 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21 i 20 
01 23 zawierające 
niebezpieczne składniki 

4,0 R12 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 
20 01 23 i 20 01 35 

0,7 R12 

20 02 01 
Odpady ulegające 
biodegradacji 

65,2 Kompostowanie 206,0 Kompostowanie 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 
0,7 D5 

65,4 R12 
164,5 R12 

15 01 01 Opakowania z papieru 25,9 
Recykling 

materiałowy 47,7 
Recykling 

materiałowy 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

57,2 R3 
30,8 R3 
1,2 R12 
1,9 R13 

15 01 04 Opakowania z metali 
masa wykazana łącznie             

z 15 01 02 
0,23 R13 

15 01 05 
Opakowania 
wielomateriałowe 

masa wykazana łącznie             
z 15 01 01 

2,0 R13 

15 01 07 Opakowania ze szkła 90,6 R12 
1,5 R13 
104 R12 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek                        
i remontów 

39,3 R12 238,7 R5 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego 

53,4 R11 
42 R13 

179,2 R5 

 

W okresie objętym raportem znacznie wzrosła ilość niesegregowanych odpadów 
komunalnych odebranych od mieszkańców gminy w porównaniu do lat ubiegłych  
(2011 - 1295,3 Mg; 2012 - 1360,1 Mg; 2013 - 1720,4 Mg; 2014 - 1830,0 Mg). Ponadto 
zaobserwowano wyraźny wzrost ilości odebranego szkła i papieru. Zwiększyła się 
również ilość pozostałych odbieranych odpadów komunalnych. 

W latach 2013 – 2014 wszystkie odebrane zmieszane odpady komunalne i odpady 
zielone kierowane były do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

Z pozostałych odpadów tylko odpady wielkogabarytowe w ilości 700 kg kierowane były 
do składowania. 
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Zgodnie z zapisami uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wykonania 
„Planu gospodarki odpadami  dla województwa śląskiego 2014”, w której określono 
m.in. regionalne oraz zastępcze instalacje oraz regiony gospodarki odpadami, gmina 
Gierałtowice należy do Regionu III gospodarki odpadami. Regionalną instalacją do 
przetwarzania odpadów komunalnych, do której przekazywano zmieszane odpady 
komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania, jest instalacja zarządzana przez PPHU KOMART 
Sp. z o.o.,  ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów.  

Pozostałe odpady, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach, zagospodarowywane 
były w instalacjach odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Na podstawie obowiązujących przepisów, obowiązkiem gminy jest osiągnięcie 
wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 
wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. Poniższe tabele przedstawiają 
osiągnięte przez gminę Gierałtowice poziomy. 

Tabela 6. Osiągnięty przez gminę Gierałtowice poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 
poszczególnych latach 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, szkła 
i tworzyw sztucznych [%] 

Rok 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Poziom wymagany 10 12 14 

Poziom osiągnięty 
przez gminę Gierałtowice 

11,6 25,2 20,7 

 

Tabela 7.  Osiągnięty przez gminę Gierałtowice poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. w poszczególnych latach 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. [%] 

Rok  2012 r. 16 lipca 2013 r. 2014 r. 

Poziom wymagany 75 50 50 

Poziom osiągnięty 
przez gminę Gierałtowice 

0,4 0,0 0,0 

 
Gmina jest obowiązana również osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 
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komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo. Poniższa tabela przedstawia 
dotychczas osiągnięte przez gminę Gierałtowice poziomy. 

Tabela 8. Osiągnięty przez gminę Gierałtowice poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w poszczególnych latach. 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 

Rok 2012 r. 2013 r. 2014 r. 

Poziom wymagany  30 36 38 

Poziom osiągnięty 
przez gminę Gierałtowice 

100 74,9 97,7 

 
Podsumowując gmina Gierałtowice w latach 2012 – 2014, osiągnęła wymagane prawem 
poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wymagany poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 
do składowania. 

2.2.6.  Sprawozdawczość 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości był obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. 
Sprawozdania były przekazywane Wójtowi w terminie do końca miesiąca następującego 
po kwartale, którego dotyczyły. 

Na tej podstawie przygotowano roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi z rok 2013 i 2014, które przekazano 
marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 
w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

Zarówno w 2013 r., jak i w 2014 r. przeprowadzano weryfikację kwartalnych 
sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, zarówno pod kątem rodzaju, ilości i sposobu zagospodarowania 
odpadów, jak i osiąganych przez firmy poziomów.  

Dwa podmioty odbierające odpady nie osiągnęły w II półroczu 2013 r. w odniesieniu do 
masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych, wymaganych przepisami, 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Z tego tytułu, po przeprowadzeniu 
postępowań administracyjnych, nałożono na przedmiotowych przedsiębiorców kary 
pieniężne. 

W 2014 r. wszystkie firmy osiągnęły wymagane przepisami poziomy recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 
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masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania. 

2.2.7. Rejestr działalności regulowanej 

Zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 
działalnością regulowaną, w związku z czym działalność w tym zakresie mogą 
prowadzić na terenie gminy Gierałtowice podmioty wpisane do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Gierałtowice. 

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. w rejestrze działalności regulowanej wpisanych 
było 13 firm (tabela 9). W latach 2013 – 2014 wykreślenia  z rejestru dokonało 5 
przedsiębiorców tj.: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
CENTRUM EKOLOGICZNE LICENCYJNYCH TECHNOLOGII Ltd. Sp. z o.o., Zakład 
Oczyszczania, Wywozu i Utylizacji Nieczystości „EKO SYSTEM” Bożena Strach 
i Waldemar Strach Sp. J., REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu oraz Usługi 
BOGDAŃSKI Michał Bogdański. 

Tabela 9. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Gierałtowice według stanu na 31.12.2014 r. 

NAZWA FIRMY ADRES I TELEFON 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych                                
van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. 

41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87 
tel. (32) 242-63-89, 242-21-10 

2. Tonsmeier Południe Sp. z o.o. 
41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33 

tel. (32) 248-10-81 do 83 

3. Strach i Synowie Sp. z o.o. 
42-202 Częstochowa, ul. Bór 169  

 tel. (34) 365-91-17 
4. Zakład Oczyszczania Miasta  

Zbigniew Strach 
42-274 Konopiska, Korzonek 98                          

tel. (34) 366-89-84 

5. EKO M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J. 
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki  

tel. (32) 423-08-45 
6. Przedsiębiorstwo Spedycyjno – 
Transportowe „TRANSGÓR” S.A. 

44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9                         
tel. (32) 755-54-44 

7. PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE                                 
DARPOL DARIUSZ STRACH 

42-274 Konopiska, Korzonek 98                        
tel. (34) 366-89-83 

8. REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. 
44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2                        

tel. (32) 231-08-58 

9. P.P.H.U. KOMART Sp. z o.o. 
44-194 Knurów, ul. Szpitalna 7                           
tel. (32) 235-11-83, 235-11-91 

10. ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

41-300 Dąbrowa Górnicza,  
ul. Starocmentarna 2,           

 tel. (32) 262-50-28, 262-30-12 

11. ALBA Południe Polska Sp. z o.o. 
41-300 Dąbrowa Górnicza,  

ul. Starocmentarna 2, 
tel. (32) 396-92-00 
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12. Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej                              
ALBA Sp. z o.o. 

41-503 Chorzów, ul. Bytkowska 15                     
tel. (32) 249-56-80 

13. MUSTANG Usługi Wielobranżowe Marek 
Pierzchała 

44-100 Gliwice, ul. Wrocławska 4a 
tel. (32) 231-94-64, 231-98-97 

2.2.8. Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami 

W pierwszym półroczu 2013 r. w dalszym ciągu prowadzona była ewidencja umów 
zawieranych przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gierałtowice z firmami 
odbierającymi odpady. Według stanu na dzień 30.06.2013 r. systemem odbierania 
odpadów komunalnych objętych było około 96 % nieruchomości. Według stanu na dzień 
01.07.2013 r. (wejście w życie nowego systemu gospodarki odpadami) deklaracje  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło ok. 95 % 
zobowiązanych właścicieli nieruchomości zamieszkałych. W miesiącu grudniu 2013 r., 
po przeprowadzeniu weryfikacji zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy 
Gierałtowice, wysłano 64 wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do końca 2013 r. na wezwania odpowiedziało 
20 właścicieli nieruchomości, z tego: 

− 13 – złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym, 

− 7 – złożyło oświadczenia, o tym iż nieruchomość nie jest zamieszkała.  
Podsumowując, na dzień 31.12.2013 r., deklaracje złożyło 98,5 % ze wszystkich 
zobowiązanych właścicieli nieruchomości.  
W 2014 r. wystosowano kolejne 12 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnym. W odpowiedzi na wysłane w 2013 i 2014 r. 
wezwania, odpowiedziało kolejnych 38 właścicieli nieruchomości, z tego: 

− 32 – złożyło deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnym, 

− 6 – złożyło oświadczenia, o tym iż nieruchomość nie jest zamieszkała.  
Na wezwania nie odpowiedziało 18 właścicieli nieruchomości bądź władających 
nieruchomością. W związku z tym wszczęto 16 postępowań mających na celu określenie 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego: 

− 10 – zakończyło się umorzeniem prowadzonego postępowania, w związku ze 
złożeniem przez właściciela deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, 

− 6 – zakończyło się wydaniem decyzji określającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W przypadku dwóch nieruchomości zostaną wysłane kolejne wezwania do złożenia 
deklaracji, w związku z trudnością w ustaleniu podmiotów władających tymi 
nieruchomościami. 

Podsumowując, na dzień 31.12.2014 r., deklaracje złożyło 99,72 % ze wszystkich 
zobowiązanych właścicieli nieruchomości. Dla sześciu zobowiązanych wydano decyzje 
określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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Celem uszczelnienia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy 
Gierałtowice, w 2014 r. rozpoczęto kontrolę stanu zawieranych umów na odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza. Pierwszym krokiem było wystosowanie  
w październiku 2014 r. pism do firm świadczących usługi w zakresie odbioru odpadów 
komunalnych na terenie Gminy, o przesłanie wykazu wszystkich obowiązujących umów 
na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych w gminie Gierałtowice, 
wraz z podaniem ilości odbieranych pojemników oraz częstotliwości ich odbioru. 
Rozpoczęto również weryfikację otrzymanych wykazów z posiadaną ewidencją 
działalności gospodarczej prowadzonej na poszczególnych nieruchomościach. Kolejnym 
krokiem będzie wzywanie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór 
odpadów komunalnych do ich podpisania.  

W latach 2013 – 2014 na terenie gminy Gierałtowice, wiosną i jesienią przeprowadzane 
były kontrole w celu identyfikacji miejsc występowania dzikich wysypisk odpadów i ich 
późniejszej likwidacji. Ponadto na bieżąco usuwane były odpady znajdujące się 
na poboczach dróg gminnych. 

Ponadto Wójt Gminy, w przypadku stwierdzenia odpadów w miejscu nieprzeznaczonym 
do ich składowania lub magazynowania, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, 
nakazuje usunięcie odpadów. 

W 2013 r. została wydana decyzja nakazująca usunięcie zalegających na działce 
zmieszanych odpadów komunalnych, kończąca prowadzone w 2012 r. postępowanie 
administracyjne. Odpady zostały usunięte z działki, dopiero po wystosowaniu do 
właściciela działki upomnienia z tytułu niewykonania obowiązków nałożonych decyzją.  

W 2014 roku wszczętych zostało 10 postępowań na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.),  
z czego: 

• 2 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji nakazującej usunięcie zalegających 
na działkach odpadów: 

- o kodzie 20 03 01 – odpady ulegające biodegradacji (obowiązek nie został 
wykonany w 2014 r.) 

- o kodzie 17 03 02– Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 i 17 05 04 – Gleba  
i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 (obowiązek częściowo 
wykonany w 2014 r.) 

• 3 postępowania zakończyły się wydaniem decyzji umarzającej postępowanie,  
w związku z tym, iż odpady zostały usunięte przed terminem wydania decyzji, 

• 4 postępowania nie zakończyły się w 2014 r. 

• 1 postępowanie zawieszono, w związku z tym, iż rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie 
zależy od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWIKKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013-2014 

24 

2.2.9. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest  

W 2013 r. Gmina Gierałtowice wzięła udział w organizowanym przez Ministerstwo 
Gospodarki konkursie „AZBEST 2013!”. Złożony wniosek spełniał warunki formalne 
udziału w konkursie i uzyskał dofinansowanie na wykonanie zadania pn. „Program 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gierałtowice” w wysokości 
6 300,00 zł.  

Częścią opracowanego programu byłą inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 
na terenie gminy Gierałtowice. Przeprowadzenie inwentaryzacji wśród osób fizycznych 
i osób prawnych, poprzedzone zostało przeprowadzoną w miesiącach maj – czerwiec 
2013 r., akcją informacyjną skierowaną do mieszkańców, polegającą na zamieszczeniu 
informacji na stronie internetowej, w „Wieściach Gminy Gierałtowice” oraz na tablicach 
ogłoszeń. Inwentaryzacja została przeprowadzona w terenie w okresie czerwiec – lipiec 
2013 r. W sierpniu 2013 r. wszystkie dane inwentaryzacyjne zostały uzupełnione o 
numery działek i obwodów ewidencyjnych oraz wpisane do krajowej bazy azbestowej 
(www.bazaazbestowa.gov.pl).  

Zgodnie z danymi inwentaryzacyjnymi na terenie gminy Gierałtowice według stanu na 
dzień 30.09.2013 r. znajduje się 136 posesji należących do osób fizycznych, na których 
zlokalizowanych jest 175 obiektów pokrytych wyrobami zawierającymi azbest o łącznej 
powierzchni 14.105 m2 (tj. 155,15 Mg). Zewidencjonowane ilości wyrobów 
zawierających azbest w obiektach będących własnością osób fizycznych, 
w poszczególnych sołectwach Gminy, przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 10. Ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach będących własnością osób 
fizycznych 

Miejscowość Ilość obiektów 
[szt.] 

Ilość wyrobów 
zawierających 

azbest [m2] 

Ilość wyrobów 
zawierających 

azbest [Mg] 
Chudów 39 5.363 58,99 

Gierałtowice 56 2.780 30,59 
Paniówki 41 3.291 36,20 

Przyszowice 39 2.670 29,37 
SUMA 175 14.104 155,15 

Źródło: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gierałtowice na lata 
2013 – 2032”. 

Z pozyskanych i udzielonych informacji wynika, iż na obszarze Gminy Gierałtowce na 
terenie posesji należących do osób prawnych, występują wyroby zawierające azbest 
będące własnością: 

• PKP Energetyki S.A. Zakład Śląski, ul. Zabrska 41, 44-100 Gliwice, 

• Rzymsko – Katolickiej Parafii Świętego Jana Nepomucena, ul. Powstańców 1,  
44-178 Przyszowice, 

• Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice. 
W miesiącu wrześniu 2013 r. na podstawie zebranych danych inwentaryzacyjnych 
opracowany został „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
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z terenu Gminy Gierałtowice na lata 2013 – 2032”, przyjęty w dniu 28.11.2013 r. 
Uchwałą Nr XXXVII/278/13 Rady Gminy Gierałtowice. Na jego podstawie Gmina 
w przyszłości będzie mogła ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na demontaż, 
transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na 
terenie gminy Gierałtowice. 

W ramach dofinansowania poniesionych kosztów załadunku, transportu  
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
położonych na terenie gminy Gierałtowice, w okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem, kontynuowane było udzielanie dotacji na zasadach określonych   
w Uchwale Nr VIII/63/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011 r. 

Informacja o możliwości dofinansowania poniesionych kosztów związanych  
z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest 
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz na tablicach 
ogłoszeń. 

W latach 2013 – 2014 zostało rozpatrzonych 7 wniosków o przyznanie dofinansowania,  
z czego: 

• sześć – pozytywnie,  

• jeden – odmownie (brak zgłoszenia prac polegających na zabezpieczeniu lub 
usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji 
architektoniczno-budowlanej) 

Ponadto uzyskano informacje, iż w latach 2013 – 2014 azbest został usunięty  
z 3 nieruchomości, w tym częściowo z jednej nieruchomości gminnej. 

W związku z powyższym w okresie objętym sprawozdaniem azbest został całkowicie 
usunięty z 8 nieruchomości. 

2.2.10. Edukacja propagująca prawidłową gospodarkę odpadami 

W gminie Gierałtowice w dalszym ciągu duży nacisk kładzie się na propagowanie 
prawidłowego postepowania z odpadami, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak  
i dorosłych mieszkańców Gminy. 

Największą inicjatywą w tym zakresie w latach 2013 – 2014 była kampania 
informacyjno-edukacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Opisano ją szczegółowo  w rozdziale 2.9.3.  

W 2013 r. na stronie internetowej Gminy Gierałtowice utworzono zakładkę „Nowy 
system gospodarki odpadami komunalnymi”. Dzięki niej można było w szybki sposób 
znaleźć wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice. 

W celu zaznajomienia jak największej liczby mieszkańców z nowym systemem w latach 
2013 – 2014 w miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice” publikowano informacje 
dotyczące zasad jego funkcjonowania, komunikaty oraz umieszczono materiały 
edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów.  
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Podobnie jak w latach ubiegłych w 2013 i 2014 roku, gmina Gierałtowice uczestniczyła 
w akcji „Sprzątanie Świata”. Do udziału w tym przedsięwzięciu zaproszono placówki 
oświatowe oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy.  
W ramach akcji uprzątnięto otoczenia szkół, boiska szkolne, pobocza dróg, ulic, 
skwerów itp.  

Uczniowie, którzy w 2013 r. w szczególny sposób zaangażowali się w akcję „Sprzątania 
Świata” w ramach nagrody uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych w  Śląskim Parku 
w Chorzowie.  Podczas zajęć dzieci miały okazję z bliska poznać otaczającą ich przyrodę.  

Z kolei w 2014 r. w ramach nagrody zorganizowano w szkołach warsztaty edukacyjne 
pod nazwą: „Małe laboratorium” i „Globalne śniadanie”. 

W latach 2013 – 2014 gmina Gierałtowice kontynuowała udział w akcjach „Segregujesz 
– zyskujesz”. Program ma na celu propagowanie selektywnej gospodarki odpadami  
w gospodarstwach domowych poprzez informacje umieszczone na plakatach i ulotkach.  

W okresie objętym raportem gmina Gierałtowice w dalszym ciągu uczestniczyła  
w kampanii pod nazwą „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Celem kampanii było 
uświadomienie mieszkańcom, jak szkodliwe jest spalanie odpadów w piecach 
domowych.  

W 2013 roku dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowano warsztaty edukacyjne 
pn. „Dobre rady na odpady” i „Torba w kwiatki na Gwiazdkę”. Tematem zajęć były 
zasady gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podjęcie problemu opakowań  
i innych odpadów pozostających po produktach. 

W grudniu 2013 roku Wójt Gminy Gierałtowice objął honorowym patronatem warsztaty 
ekologiczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach. Ich program 
obejmował zagadnienia związane z ochroną środowiska. 

W latach sprawozdawczych zakupiono film edukacyjny pt: „Gdzie znikają śmieci" oraz 
książki pt.: „Recyklingi i odpadki”, „Rady na odpady” i „Biblioteka wiedzy. Ekologia  
i ochrona środowiska”. 

Ponadto na stronie internetowej umieszczone są artykuły i filmiki edukacyjne dotyczące 
szkodliwości spalania odpadów. 

Szczegółowy opis przeprowadzonych akcji, opis artykułów oraz inne działania z zakresu 
edukacji opisane  zostały w rozdziale 2.9 niniejszego raportu. 

2.3. Działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb 

W celu ochrony powierzchni ziemi i gleb należy, zgodnie z Programem Ochrony 
Środowiska Gminy Gierałtowice, kształtować zapisy planu zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz racjonalnego 
wykorzystania zasobów kopalin, promować rolnictwo ekologiczne, przeprowadzać 
szkolenia dla rolników oraz rekultywować zalewiska powstałe w wyniku eksploatacji 
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górniczej. W dalszej perspektywie należy przeprowadzić inwentaryzację i rekultywację 
gleb zdewastowanych i zdegradowanych, prowadzić zrównoważoną gospodarkę 
zasobami naturalnymi oraz przeciwdziałać degradacji gleb. 

2.3.1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi  

W latach 2013 – 2014 gmina Gierałtowice, wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie, PZDR Gliwice oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, organizowała szkolenia dla rolników z terenu Gminy o tematyce związanej ze 
stosowaniem tzw. Dobrych Praktyk Rolniczych.  

Szkolenia dotyczące sposobu ubiegania się o dopłaty bezpośrednie odbyły się 11 marca 
2013 r., 17 marca 2014 r. oraz 13 listopada 2014 r. 

Szkolenia na temat atestacji opryskiwaczy, odbywały się w dniach: 

• 19-20 luty 2013 r oraz 27-28 luty 2013 r. 

• 3-4 kwiecień 2014 r. oraz 8-9 kwiecień 2014 r. 

Szkolenie pn. „Stosowanie osadów ściekowych w rolnictwie” odbyło się 28 stycznia 
2013 r. 

Z kolei 7 listopada 2014 r. zorganizowany był nieodpłatny kurs chemizacyjny dla 
rolników z gminy Gierałtowice, z zakresu stosowania  środków  ochrony roślin. 

W ramach niektórych lekcji wychowania ekologicznego dla dzieci i młodzieży oraz 
warsztatów ekologicznych, organizowanych w latach 2013 – 2014, pośrednio 
nawiązywano do tematyki ochrony powierzchni ziemi i gleb.  

Największą z akcji, w których w latach sprawozdawczych uczestniczyła gmina 
Gierałtowice, a które nawiązują do ochrony powierzchni ziemi, to akcja „Sprzątanie 
świata”. Uczniowie, usuwając odpady ze szkolnych boisk, terenów wokół szkoły, 
poboczy dróg, ulic, skwerów, cmentarzy, przystanków autobusowych, uczyli się jak 
szkodliwe dla powierzchni ziemi i gleby są zalegające odpady tworzące dzikie 
wysypiska. 

Dla uczniów najbardziej zaangażowanych w akcję „Sprzątania Świata”, w roku 2013 
zorganizowano warsztaty edukacyjne w Śląskim Parku w Chorzowie. W roku 2014 r. 
nagrodą za zaangażowanie w akcję był udział w zajęciach ekologiczno-przyrodniczych 
pn. „Małe laboratorium” oraz „Globalne śniadanie”. 

W Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice znajdują się filmy DVD 
poruszające tematykę ochrony środowiska, między innymi ochrony gleby. Pozycje 
wypożyczane są szkołom na terenie Gminy jako pomoc dydaktyczna w prowadzeniu 
lekcji przyrody oraz biologii. 

2.3.2. Likwidacja dzikich wysypisk 

W latach 2013 – 2014 na terenie gminy Gierałtowice, wiosną i jesienią przeprowadzane 
były kontrole w celu identyfikacji miejsc występowania dzikich wysypisk śmieci i ich 
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późniejszej likwidacji. Ponadto na bieżąco usuwane były odpady znajdujące się 
na poboczach dróg gminnych. 

2.3.3. Badanie gleb na poziom pH i wapnowanie gleb kwaśnych 

W grudniu 2014 r. rolnicy z terenu gminy Gierałtowice dostarczali do Urzędu Gminy 
próbki gleb. Próbki te zostały przekazane do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej  
w Gliwicach, w celu określenia poziomu pH gleby. Na podstawie otrzymanych wyników 
rolnicy dokonają ewentualnego wapnowania gleb kwaśnych. 

2.3.4 Usuwanie skutków eksploatacji górniczej 

Usuwanie skutków eksploatacji górniczej leży w kompetencji zakładów wydobywczych 
prowadzących eksploatację na terenie gminy Gierałtowice. 

Spośród zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Programu Ochrony 
Środowiska Gminy Gierałtowice, w ramach usuwania szkód powstałych w wyniku 
prowadzonej eksploatacji, do końca 2014 roku zrealizowane były następujące zadania: 

• „Zwiększenie retencji oraz wydajności przepompowni w rejonie rekultywowanego 
zalewiska Wn-35 wraz z utrzymywaniem drożności i spadków rowów 
odprowadzających wodę” (wykonane przez KWK „Sośnica-Makoszowy”), 

• „Budowa przepompowni w dolinie potoku Gierałtowickiego wraz z rekultywacją 
terenu przyległego” 

oraz 

•  „Przebudowa przepompowni wraz z budową zbiornika retencyjnego na rowie 
Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy” (wykonane przez KWK „Knurów-
Szczygłowice”). 

W 2014 r. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” rozpoczęła regulację rowów Be-6, Be-7,  
Be-8 i Be-9 wraz z przepustami. Zadanie to zostanie zakończone w roku 2015. 
W okresie sprawozdawczym w dalszym ciągu trwały prace związane z rekultywacją 
zalewiska Wn-35 w Paniówkach, realizowane przez Kompanię Węglową S.A. Oddział 
KWK „Sośnica-Makoszowy”. Zgodnie z posiadaną decyzją Starosty Gliwickiego 
ostatecznym terminem zakończenia rekultywacji na terenie zalewiska Wn-35 
w Paniówkach był 31.10.2014 r.  

W ramach zadania pn. „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” w 2012 r. realizowano 
budowę grobli ziemnej z przesłoną przeciwfiltracyjną. W roku 2014 rozpoczęto budowę 
przepompowni, wraz z rowami doprowadzającymi, rurociągami tocznymi i rowem 
odprowadzającym. Zakończenie budowy planowane jest w 2015 r. Remont  
i przebudowa doprowadzalnika rozpocznie się w kolejnych latach po wybudowaniu 
przepompowni.  
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Zadania pn. „Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy ul. Szkolną, Powstańców Śl.,  
K. Miarki i Gierałtowicką w Przyszowicach” oraz „Odwodnienie terenu w rejonie rowów 
nr 2 i 3 na zawalu Wn-35” realizowane będą w 2015 r. 
W ramach zadań pn.:  

• „Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego w km 1+187 – 4+035 w ramach 
likwidacji zagrożenia powodziowego w zlewni potoku Chudowskiego”, 

• „Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od 
rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego” wraz  
z zadaniem „Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku 
Chudowskiego do rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowanym zalewiskiem 
Wn-35 w Paniówkach”,  

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

kopalnia KWK „Sośnica-Makoszowy” jest w trakcie opracowywania projektów. 

Na wykonanie rowu opaskowego pomiędzy ciekiem Ch-2 a doprowadzalnikiem i rowu 
odwadniającego teren po północnej stronie rowu A w sołectwie Przyszowice kopalnia 
„Sośnica-Makoszowy” posiada opracowany projekt. W dalszym ciągu trwają jednak 
negocjacje z właścicielami działek o wyrażenie zgody na realizację zadania. 

Inne prace związane z usuwaniem skutków eksploatacji górniczej realizowane są przez 
odpowiedzialne zakłady wydobywcze na podstawie przyjętych harmonogramów, 
zgłaszanych wniosków itp. 

2.4. Działania w zakresie ochrony powietrza 

Celem działań w zakresie ochrony powietrza powinna być poprawa jakości powietrza, 
w tym poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, 
ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, 
ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych oraz  stosowanie odnawialnych źródeł 

energii.  

2.4.1. Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej. 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wykonano modernizacji żadnej  
z kotłowni w budynkach użyteczności publicznej. Wszystkie kotłownie w budynkach 
użyteczności publicznej za wyjątkiem kotłowni w budynku wielofunkcyjnym  
w Paniówkach przy ul. Dworskiej oraz w budynku przy ul. Mickiewicza  
w Gierałtowicach, posiadają kotły z automatycznym dozowaniem paliwa lub kotły 
gazowe.   

W roku 2013 został wykonany projekt budowlano – wykonawczy przebudowy kotłowni 
węglowej na gazową w budynku przedszkola oraz OSP w Paniówkach przy  
ul. Dworskiej. Rozpoczęcie przebudowy kotłowni planowane jest w maju 2015 r.  
a zakończenie w sierpniu 2015 r.  
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2.4.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 

W roku 2013 zostało wykonane docieplenie dwóch ścian budynku Urzędu Gminy 
Gierałtowice o łącznej powierzchni 76,99 m2.  

2.4.3. Budowa biogazowni na terenie Gminy Gierałtowice. 

W roku 2012 gmina wykonała dokumentację dot. projektu budowy instalacji do 
produkcji biogazu. W roku 2014 opracowane zostało nowe studium wykonalności 
inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji biogazu w gminie Gierałtowice”. 
Realizacja projektu nastąpi poprzez budowę nowoczesnej biogazowni o mocy 320 kW 
wyposażonej w modułowy układ kogeneracyjny.  

2.4.4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

W roku 2013 opracowano projekt na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji 
fotowoltaicznej oraz pompy ciepła” w ramach zadania „Budowa Ośrodka Zdrowia  
w Przyszowicach”. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna będzie służyć jako 
wspomaganie zasilania w energię elektryczną budynku Ośrodka Zdrowia  
w Przyszowicach. Przewiduje się, że instalacja fotowoltaiczna będzie wytwarzała 
energię elektryczną o mocy ok. 20 – 30 kW na potrzeby własne Ośrodka Zdrowia  
z ewentualną możliwością oddawania nadwyżek wyprodukowanej energii do sieci 

elektroenergetycznej.  

2.4.5. Prowadzenie dofinansowania do wymiany nieekologicznych źródeł 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

W ramach dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania, w okresie objętym 
niniejszym sprawozdaniem kontynuowane było udzielanie dotacji na zasadach 
określonych w Uchwale Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 maja 2011r. 
Dotacja przysługuje osobom fizycznym które dokonały wymiany istniejącego systemu 
ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych na 
terenie gminy Gierałtowice. Celem udzielania dotacji jest wspomaganie 
wykorzystywania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzanie bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii.  

W okresie sprawozdawczym 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r. zostało rozpatrzonych  
39 wniosków o przyznanie dotacji, w tym przyznano:  

• 33 dotacji do wymiany kotłów na kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem 
paliwa, 

• 6 dotacji do wymiany kotłów węglowych na kocioł gazowy. 

2.4.6. Przygotowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) 

W dniu 25.06.2015 r. podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie projektu pn. 
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice”. Projekt ten 
dofinansowany jest w 85 % ze środków NFOŚiGW w Warszawie. Pozostałą część 
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środków finansowych na opracowanie projektu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” 
pokryje gmina Gierałtowice z środków własnych.  W dniu 25.11.2014 r. została zawarta 
umowa na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z terminem wykonania 

zadania do dnia 30.05.2015 r.  

2.4.7. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie posiadania umów na odbiór 
odpadów oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów 

W I półroczu 2013 r. kontynuowano prowadzenie ewidencji umów zawieranych 
indywidualnie przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Gierałtowice 

z podmiotami uprawnionymi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

W II półroczu 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Według stanu na dzień 01.07.2013 r. deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło ok. 96% właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych. W okresie sprawozdawczym po wejściu w życie nowego sytemu 
kontynuowano wzywanie pozostałych właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31.12.2014 r. 
zostało złożonych 99,72% deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od właścicieli posesji zamieszkałych. Prowadzona ewidencja złożonych 
deklaracji służy jako narzędzie wspomagające kontrolę przestrzegania zakazu spalania 

odpadów.   

2.4.8. Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych  

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Gierałtowice zostały wykonane remonty 
oraz przebudowy następujących dróg: 

• I etap zadnia obejmujący wymianę wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni 
ul. Polnej w Przyszowicach,  

• remont nawierzchni ul. Ks. Pogrzeby w Przyszowicach,  

• remont nawierzchni ul. Chopina w Gierałtowicach,  

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Bocznej  
w Chudowie, 

• przebudowa ul. K. Miarki w Gierałtowicach od skrzyżowania z łącznikiem  
nr 3 wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz budowa chodnika,  

Ponadto w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wykonano projekty przebudowy 
następujących dróg: 

• ul. Działkowej w Paniówkach, 

• ul. Powstańców Śl. w Paniówkach. 

Pozostałe zadania z zakresu remontu oraz modernizacji dróg ujęte w Programie 
Ochrony Środowiska nie zostały wykonane ze względu na brak środków finansowych. 
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2.4.9. Działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice (redagowanej od 2010 r. zakładce 
dotyczącej ochrony środowiska) jest umieszczony artykuł pt. „Nie trujcie” oraz filmy 
edukacyjne „Nie zaśmiecaj swojego sumienia”, przedstawiające szkodliwość spalania 
odpadów w piecach domowych. Ponadto w wydawanym przez Gminę miesięczniku 
„Wieści Gminy Gierałtowice”, ukazywały się artykuły o zakazie spalania śmieci  
w piecach domowych (tj. poza instalacjami do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów). 

W okresie sprawozdawczym Gmina Gierałtowice kontynuowała akcję pod nazwą 
„Kochasz dzieci - nie pal śmieci” oraz akcję „Segregujesz – zyskujesz”. Plakaty i ulotki 
znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy Gierałtowice, w szkołach, na tablicach ogłoszeń. 
Celem kampanii jest uświadomienie mieszkańcom, jak szkodliwe jest spalanie odpadów 

w piecach domowych. 

W roku 2013 zakupiono filmy edukacyjne pt. „Alternatywne źródła energii – wiatr”, 
„Alternatywne źródła energii – słońce”, „Czysta energia”. Filmy te wzbogaciły 
biblioteczkę utworzoną w Urzędzie Gminy Gierałtowice filmów oraz książek, a które to 
po wypożyczeniu przez szkoły i przedszkola służą jako pomoc dydaktyczna  
w prowadzeniu lekcji.   

2.4.10. Budowa nowych ścieżek rowerowych i tras rowerowych  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie tworzono nowych ścieżek 
rowerowych i tras rowerowych.  

Na mocy uchwał Rady Gminy Gierałtowice Nr XXXII/254/13 z dnia 11.06.2013 r. oraz Nr 
XLII/325/14 z dnia 26.05.2014 r. Gmina Gierałtowice udzieliła pomocy finansowej dla 
Powiatu Gliwickiego na realizację zadania pod nazwą „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. 

• 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. 
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2.5. Działania w zakresie ochrony przed hałasem 

Główne cele, określone w Programie Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice 
w zakresie ochrony przed hałasem stanowią eliminacja narażenia na hałas, ograniczenie 
uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych uciążliwości 
akustycznych, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem poziomów hałasu, a następnie monitoring i optymalizacja narażenia 
mieszkańców gminy na ponadnormatywny hałas oraz przeprowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem.  

2.5.1 Monitoring środowiska akustycznego  

Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny obowiązuje  
program ochrony środowiska przed hałasem. Program taki dla województwa śląskiego 
został uchwalony w 2010 r. (do roku 2013 z uwzględnieniem perspektywy do 2018). 
Program obejmuje okres 5 lat. 

2.5.2. Ograniczanie hałasu komunikacyjnego  

W latach 2013 – 2014  z zaplanowanych działań z zakresu remontów i modernizacji 
dróg wykonano następujące zadania: 

• I etap zadania obejmujący wymianę wodociągu wraz z odtworzeniem 
nawierzchni ul. Polnej w Przyszowicach, 

• remont nawierzchni jezdni ul. Ks. Pogrzeby w Przyszowicach, 

• remont nawierzchni jezdni ul. Chopina w Gierałtowicach, 

• budowa kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi ul. Bocznej 
w Chudowie, 

• przebudowa ul. K. Miarki w Gierałtowicach od skrzyżowania z łącznikiem nr 3 
wraz z budową kanalizacji deszczowej z przyłączami oraz budową chodnika. 

Ze względu na brak środków finansowych nie zrealizowano pozostałych zadań z zakresu 
przebudowy dróg, ujętych w Programie Ochrony Środowiska. 

W ramach działań w zakresie ograniczania hałasu komunikacyjnego w roku 2013 
wykonano nasadzenia drzew z rodzaju Żywotnik w ilości 50 sztuk w pasie drogowym  
ul. Kolejowej w Przyszowicach, zaś w roku 2014 uzupełniono nowe nasadzenia 
w miejsce obumarłych krzewów.  

2.5.3. Określanie uwarunkowań realizacji inwestycji w zakresie ochrony przed 
hałasem  

W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych 
przedsięwzięć, w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nakładane są 
wymagania dotyczące m.in. ochrony przed hałasem. Wymagania te określają zasady, 
jakie powinno spełniać przedsięwzięcie w fazie budowy i eksploatacji. W zależności od 
rodzaju przedsięwzięcia określa się m.in.: równoważny poziom hałasu „A” 
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przenikającego do środowiska podczas realizacji i eksploatacji inwestycji, wymagania 
jakie powinien spełniać sprzęt w trakcie realizacji inwestycji. W latach 2013-2014 nie 
wydano decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniających wymagania 
dotyczące ochrony środowiska przed hałasem. 

2.6. Działania w zakresie promieniowania niejonizującego 

Działaniami priorytetowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym określonymi w Programie Ochrony Środowiska Gminy 
Gierałtowice są 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 oraz monitoring występujących pól elektromagnetycznych  
w środowisku.  

W latach 2013-2014 nie uchwalano zmian w planie  zagospodarowania przestrzennego 
na terenie gminy Gierałtowice w zakresie zagrożeń związanych z promieniowaniem 
elektromagnetycznym, jak również nie prowadzono pomiarów natężenia pola 
elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska na wymienionym obszarze. 

Preferowanie nisko konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego 
oraz wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania w zakresie ochrony przed 
wymienionym promieniowaniem oraz monitoring pól elektromagnetycznych pozostaje 
w kompetencji Wójta. 

Pozostałe zadania w zakresie promieniowania  elektromagnetycznego m.in. 
gromadzenie i analiza danych na temat instalacji emitujących pola elektromagnetyczne 
wymagające zgłoszeń nie leży w kompetencji Wójta Gminy Gierałtowice. 

2.7. Działania w zakresie ochrony przyrody 

Celem działań w zakresie ochrony przyrody jest zachowanie i odtworzenie właściwej 
struktury i stanu ekosystemów oraz stworzenie organizacyjno – prawnych warunków  

i narzędzi do ochrony przyrody.   

2.7.1. Pielęgnacja zieleni 

W roku 2013 wykonano następujące prace sanitarno – pielęgnacyjne drzew oraz 
krzewów rosnących na działkach będących własnością gminy Gierałtowice: 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzewa z gatunku Jesion wyniosły rosnącego na 
działce nr 424/30 k.m.22 w Przyszowicach – ul. Parkowa w Przyszowicach.  

• Ciecia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na działce nr 50 k.m.3  
w Gierałtowicach – parking przy UG Gierałtowice. 
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• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzewa z gatunku Dąb szypułkowy rosnącego na 
działce nr 608/165 k.m.22 w Przyszowicach – ul. Polna w Przyszowicach. 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na działce nr 90/2 oraz 104/27 
k.m.11 w Przyszowicach – boisko LKS w Przyszowicach. 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym  
ul. Wodnej oraz usunięcie zakrzaczeń rosnących przy ul. Wodnej  
w Przyszowicach, 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących w pasie drogowym  
ul. Topolowej w Gierałtowicach oraz cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew 
rosnących na działce nr 262/127 obręb Przyszowice - w rejonie ul. Gliwickiej  
w Przyszowicach.  

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na skarpie potoku Paniówka  
w sołectwie Paniówki – działka nr 348/25 k.m.2, obręb Paniówki 

W roku 2014 wykonano następujące prace sanitarno – pielęgnacyjne drzew oraz 
krzewów rosnących na działkach będących własnością gminy Gierałtowice: 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na działce nr 273/78 k.m.3  
w Gierałtowicach – ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach. 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na działce nr 17 k.m.5  
w Paniówkach – ul. Powstańców Śl. w Paniówkach. 

• Cięcia pielęgnacyjne drzewa rosnącego na działce nr 104/27 k.m.11  
w Przyszowicach oraz usunięcie młodych odrostów na drzewach rosnących na 
działce nr 90/2 k.m.11 w Przyszowicach – boisko LKS w Przyszowicach. 

• Cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na działkach 99/60, 29 oraz 58 k.m.12  
w Przyszowicach – parking przy ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach.  

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Zespołu Pałacowo – 
Parkowego w Przyszowicach. 

• Cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew z gatunku Robinia akacjowa rosnących na 
działce nr 877/286 k.m.17 w Chudowie – ul. Na Kąty w Chudowie. 

W roku 2013 oraz 2014 przeprowadzono również prace związane z usunięciem drzew 
oraz zakrzaczeń na podstawie uzyskanych decyzji Starosty Gliwickiego: 

• Wycinka 20 sztuk drzew oraz 2m2 krzewów rosnących na działce nr 745/251 
k.m.1 w Przyszowicach – ul. Brzeg w Przyszowicach.  

• Wycinka 2 sztuk drzew z rodzaju Wierzba rosnących na działce nr 127/62 k.m.7 
w Gierałtowicach – skarpa rowu Bojkowskiego w Gierałtowicach 

• Wycinka drzew z gatunku Lipa drobnolistna rosnących na działce nr 218 k.m.22 
w Przyszowicach – ul. Brzeg w Przyszowicach.  

• Wycinka drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata rosnącego na działce  
nr 578/231 k.m.1 w Przyszowicach – ul. Stachury w Przyszowicach.  

• Wycinka drzew rosnących na działce nr 175/12 k.m.7 w Gierałtowicach – boisko 
LKS w Gierałtowicach.   
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• Wycinka drzew z gatunku Lipa drobnolistna oraz Kasztanowiec rosnących na 
działce nr 50 k.m.3 w Gierałtowicach – parking przy UG Gierałtowice.  

• Wycinka krzewów rosnących na działce nr 1760/290 k.m.8 oraz 53 i 461/8 k.m.7 
w Chudowie - ul. Topolowa oraz Brzezina w Chudowie.  

• Wycinka drzew oraz krzewu rosnących na działce nr 2075/104 k.m.12  
w Chudowie – ul. Boczna w Chudowie.  

• Wycinka drzew oraz zakrzaczeń rosnących na działce nr 99/60 k.m.12  
w Przyszowicach – parking przy ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach.  

• Wycinka drzew oraz zakrzaczeń rosnących na działce nr 2146/189 k.m.2  
w Paniówkach – ul. Zwycięstwa w Paniówkach.  

• Wycinka drzew z gatunku Robinia akacjowa rosnących na działce nr 877/286 
k.m.17 w Chudowie – ul. Na Kąty w Chudowie. 

• Wycinka drzewa z gatunku Modrzew europejski rosnących na działce  
nr 1769/42 k.m.16 w Chudowie – ul. Leśna w Chudowie.  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wykonano również prace polegające na 
wykoszeniu niebezpiecznej rośliny Barszczu Sosnowskiego rosnącej na działkach 
gminnych wzdłuż potoku Promna w Paniówkach, rowie Ch – 20 w Paniówkach oraz na 
terenie działek stanowiących własność gminy Gierałtowice tj. 1104/228 k.m.1 i 73/1 
k.m.4 w Przyszowicach. Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z działek gminnych 
przyległych do Potoku Promna w Paniówkach prowadzono równocześnie z pracami 
jakie podjął Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gliwicach aby usunąć 
roślinę z koryta potoku Promna.    

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono oględziny drzew stanowiących pomniki 
przyrody tj.  

• Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Brzeg 1, 

• Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Leśnej 2, 

• Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach „Las Borek”, 

• Topola Kanadyjska – zlokalizowana w Chudowie obok ruin zamku, 

• Lipa krymska – zlokalizowana w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej. 
Ww. drzewa nie wymagały w okresie sprawozdawczym wykonania zabiegów 
pielęgnacyjnych.  

W latach 2013 oraz 2014 przeprowadzono oględziny drzew na których zamontowane 
zostały liny opaskowe zabezpieczające drzewa przed złamaniem. Drzewa były  
w dobrym stanie zdrowotnym, nie wymagające wykonania zabiegów pielęgnacyjnych 
bądź wymiany lin opaskowych.  

2.7.2. Nasadzenia drzew oraz krzewów 

W latach 2013 – 2014 wykonano następujące nasadzenia drzew oraz krzewów na 
działkach stanowiących własność gminy Gierałtowice:  



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWIKKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013-2014 

37 

• nasadzenie 68 sztuk drzew z rodzaju Żywotnik w pasie drogowym  
ul. Kolejowej w Przyszowicach (działka gminna nr 17 k.m.14, obręb 
Przyszowice), 

• nasadzenie 68 sztuk drzew z rodzaju Żywotnik w pasie drogowym  
ul. Kolejowej w Przyszowicach (działka gminna nr 17 k.m.14, obręb 
Przyszowice), 

• nasadzenie 5 sztuk drzew z gatunku Lipa drobnolistna oraz 1 sztuki drzewa  
z rodzaju Magnolia na działce gminnej nr 198/58 k.m.6 w Gierałtowicach – skwer 
obok Ośrodka Zdrowia w Gierałtowicach, 

• nasadzenie 3 sztuk drzew z gatunku Cyprys Lawsonia na działce gminnej  
nr 185/1 k.m.12 w Przyszowicach – skwer obok pomnika Powstańców  
w Przyszowicach.  

• nasadzenie na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach  
10 sztuk drzew z gatunku Wierzba płacząca, 10 sztuk drzew z rodzaju Magnolia, 
2 drzew z gatunku Dąb czerwony oraz 20 sztuk krzewów z rodzaju Rododendron, 
16 sztuk krzewów z rodzaju Forsycja – działka nr 610/36 k.m.22  
w Przyszowicach, 

• nasadzenie 9 sztuk drzew z gatunku Jabłoń ozdobna na działce gminnej  
nr 58 k.m.12 w Przyszowicach – parking przy ul. Powstańców Śl.  
w Przyszowicach, 

• nasadzenie 4 drzew z gatunku Kasztanowiec zwyczajny na działce gminnej  
nr 50 oraz 850/53 k.m.3 w Gierałtowicach – parking przy UG Gierałtowice.  

W ramach prowadzonej akcji „Zazieleniamy naszą gminę” w 2013 roku gmina dokonała 
nasadzeń na 30 sztuk drzew z gatunku Świerk kłujący na działce gminnej   
nr 850/53 k.m.3, w Gierałtowicach (parking przy UG Gierałtowice). 

Korzystając z kompetencji zawartych w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o ochronie przyrody (tj. Dz. U z 2013r. poz. 627 z późniejszymi zmianami) wydanie 
przez Wójta Gminy Gierałtowice zezwolenia na usunięcie drzew oraz krzewów z terenu 
nieruchomości może zostać uzależnione od wykonania tzw. nasadzeń zastępczych. 
Nasadzenie drzew zastępczych polega na zastąpieniu usuniętych drzew innymi 
drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub 
krzewów. Wartość przyrodnicza drzew nasadzonych nie powinna być mniejsza od 
wartości drzew usuniętych. Nasadzenia drzew lub krzewów należy wykonać 
z uwzględnieniem walorów krajobrazowych oraz rodzajów gleby. Do nasadzeń należy 
wykorzystać minimum 5-cio letni materiał roślinny a nasadzone drzewa powinny 
posiadać uziemioną bryłę korzeniową.  
W okresie sprawozdawczym dokonano nasadzeń zastępczych na działkach prywatnych 
w ilości:  

• w roku 2013 – 311 drzew oraz 77,5 m2  krzewów 

• w roku 2014 – 198 drzew oraz 170 m2 krzewów 
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Ponadto w okresie sprawozdawczym 2013 – 2014 dokonano nasadzeń drzew oraz 
krzewów zastępczych na działkach stanowiących własność gminy poprzez osoby 
prywatne, które uzyskały zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice na usunięcie drzew lub 
krzewów z działek stanowiących ich własność, w ilości: 

• 294 sztuk drzew z rodzaju Żywotnik na działce nr 90/2 k.m.11 w Przyszowicach 
– boisko LKS w Przyszowicach,  

• 6 sztuk drzew z gatunku Świerk kłujący na działce gminnej nr 850/53 k.m.3  
w Gierałtowicach - parking przy UG Gierałtowice, 

• 50 sztuk drzew z rodzaju Świerk pospolity na działce gminnej nr 198/58 k.m.6  
w Gierałtowicach – skwer obok Ośrodka Zdrowia w Gierałtowicach, 

• 100 sztuk drzew z rodzaju Żywotnik – część drzew posadzono na działce 
gminnej nr 1184/274 k.m.2 w Paniówkach – parking przy cmentarzu  
w Paniówkach oraz w Przyszowicach przy ul. Kolejowej,  

• 2 sztuki drzew z gatunku Lipa drobnolistna na działce gminnej nr 198/58 k.m.6  
w Gierałtowicach – skwer obok Ośrodka Zdrowia w Gierałtowicach, 

2.7.3. Realizacja zieleni urządzonej w lokalnych obiektach rekreacyjno – 
wypoczynkowych 

W okresie sprawozdawczym w latach 2013 – 2014 w ramach nasadzeń zastępczych 
zostały wykonane nasadzenia drzew z rodzaju Żywotnik w ilości 294 sztuk wokół 

ogrodzenia całego boiska LKS w Przyszowicach.   

W dniu 10.10.2014 r. przedstawiciele Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  
wraz z przedszkolakami z Przyszowic uczestniczyli w uroczystych obchodach 
Światowego Dnia Drzewa. Uroczystość tą rozpoczęto wykładem dla najmłodszego 
pokolenia naszej gminy na temat różnorodności drzewostanu występującego w parku, 
przygotowanym przez uczniów szkoły podstawowej w Przyszowicach. Po wysłuchaniu 
wykładu przedszkolaki wraz ze swymi opiekunami dokonały nasadzeń 2 nowych drzew 
z gatunku Dąb czerwony na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego. Drzewa te 
otrzymały imiona które zostały wybrane przez przedszkolaków w wyniku konkursu, 
jaki został ogłoszony wśród przedszkolaków. Dzieci z dużym zaangażowaniem 
pomagały sadzić drzewa co zostało nagrodzone medalami „Małych przyjaciół drzew”.  
Pozostałe drzewa oraz z krzewy z gatunku Wierzba płacząca – w ilości 10 sztuk, 
Magnolia – w ilości 10 sztuk, Rododendron – 20 sztuk oraz Forsycja – w ilości 16 sztuk 
zostały posadzone w dniu 10.10.2014 r. przez zaproszonych do udziału  
w obchodach Światowego Dnia Drzewa, mieszkańców gminy.   
Nasadzone drzewa oraz krzewy wzbogaciły skład gatunkowy drzewostanu Zespołu 
Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach, uatrakcyjniły wygląd Parku i znacznie 
podniosły jego walory estetyczne.  
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2.7.4. Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni poprzez pielęgnację 
drzewostanu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach 

Na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego prowadzone były systematycznie prace 

porządkowe wokół pałacu polegające m.in. na plewieniu oraz nawożeniu trawników.  

W roku 2014 przeprowadzono cięcia sanitarno – pielęgnacyjne drzew rosnących wokół 
pałacu oraz głównych alejek w parku polegające na likwidacji zagrożenia dla 
przebywających osób na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego.  

2.7.5. Edukacja w zakresie ochrony przyrody 

W roku 2013 gmina kontynuowała rozpoczętą w latach poprzednich akcję 
„Zazieleniamy naszą gminę”, w ramach której m. in. podczas zbiórki odpadów 
niebezpiecznych w sołectwach Chudów, Gierałtowice, Paniówki oraz Przyszowice, 
w zamian za oddane odpady, przekazywane były mieszkańcom sadzonki z rodzaju 
Cyprys. Podczas akcji rozdano 180 sztuk sadzonek. 

W roku 2014 Gmina brała udział i była jednym z laureatów konkursu organizowanego 
przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w ramach projektu „Powiat Przyjazny 
Środowisku”. Dzięki uzyskanemu w ten sposób dofinansowaniu dokonano nasadzeń 
drzew oraz krzewów na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach.  

Celem zadania było, poza poprawą estetyki i zwiększeniem walorów przyrodniczych 
parku, zwiększenie świadomości ekologicznej najmłodszych mieszkańców Gminy 
poprzez ich zaangażowanie w akcję i połączenie z obchodami w dniu  
10 października 2014 r. „Światowego Dnia Drzewa”. 

W grudniu 2014 r. zorganizowano zajęcia ekologiczno-przyrodnicze dla dzieci   
z gminnego przedszkola w Przyszowicach pn. „Dokarmiajmy ptaki mądrze”. Zajęcia 
zostały zorganizowane wraz z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła”. Zajęcia miały 
na celu pokazanie dzieciom jak właściwie pomagać ptakom. Pokazano jak  
i czym dokarmiać ptaki. Dzieci nauczyły się rozpoznawać pospolite ptaki które można 
spotkać zimą w Polsce. Ponadto wykonywano proste, recyklingowe karmniczki.  

W okresie sprawozdawczym dofinansowano warsztaty ekologiczno-przyrodnicze: 

• dla uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach na 
terenie Pienińskiego Parku Narodowego, 

• dla uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach na 
terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, 

• dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach na terenie 
Słowińskiego Parku Narodowego,  

• dla dzieci z gminnego przedszkola w Przyszowicach zorganizowano warsztaty 
przyrodnicze pt. „Akademia Małego Odkrywcy”. 
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W roku 2013 zakupiono ponadto książki pt. „Świat bez tajemnic. Niezwykłe zwierzęta. 
Ciekawostki ze świata zwierząt”. Książki te służą jako pomoc dydaktyczną  
w prowadzeniu lekcji przyrody oraz biologii. 

W roku 2013 gmina Gierałtowice partycypowała również w kosztach przygotowania 
oraz wydania ulotek o charakterze ekologicznym rozdawanych podczas warsztatów 
edukacji ekologicznej odbywających się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
zorganizowanych dla uczniów naszych szkół.  

2.7.6. Tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących ścieżek przyrodniczo – 
dydaktycznych  

W 2014 r. wykonane zostało na zlecenie Gminy Gierałtowice opracowanie pn. „Łąki 
i lasy gierałtowickie”. Opracowanie to zawierało opis ścieżki dydaktycznej, projekt 
graficzny folderów oraz terenowych tablic edukacyjnych. Długość ścieżki wynosi 4,1 km. 
Ścieżka swój początek ma przy Urzędzie Gminy Gierałtowice, następnie biegnie 
w kierunku Kolonii Beksza do kapliczki św. Huberta. W folderze ścieżki przedstawiono 
zarówno walory przyrodnicze jak i architektoniczne oraz historyczne terenu. Druk 
folderów oraz montaż tablic edukacyjnych zaplanowane jest w roku 2015.  

W 2014 r. odnowiono również tablice ścieżki przyrodniczo – dydaktycznej w Zespole 
Pałacowo – Parkowym w Przyszowicach. Tablice te przedstawiają najciekawsze okazy 
drzew tj. Żywotnik zachodni, Klon srebrzysty, Platan klonolistny, Dąb szypułkowy, 
Miłorząb dwuklapowy, Sosna wejmutka oraz Cis pospolity, występujące na terenie 
parku oraz ich krótką charakterystykę.   

2.7.7. Ochrona zwierząt 

W roku 2013 zainstalowano nową platformę pod gniazdo bocianie na drzewie rosnącym 
na gminnej działce w Gierałtowicach nieopodal UG Gierałtowice. Platforma została 
przekazana nieodpłatnie przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. 

W roku 2014 zainstalowano nową platformę pod gniazdo bocianie w miejsce już 
istniejącego na słupie energetycznym. Platforma została przekazana nieodpłatnie przez 
osobę prywatną, mieszkańca Przyszowic. 

Ponadto w roku 2013 Straż Pożarna w Chudowie nieodpłatnie wypielęgnowała drzewo 
rosnące na działce położonej przy ul. Szkolnej, na którym znajduje się również gniazdo 
bocianie.  

W okresie sprawozdawczym dokonywano czyszczenia budek lęgowych zawieszonych na 
drzewach w Zespole Pałacowo – Parkowym w Przyszowicach, Parku „Joanny”  
w Paniówkach oraz na parkingu przy UG Gierałtowice.  
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2.8. Działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii 
i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

Priorytetem Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do realizacji w zakresie 
poważnych awarii i klęsk żywiołowych, bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 
jest zapobieganie wystąpieniu oraz przeciwdziałanie skutkom wystąpienia katastrof 
naturalnych, w szczególności zagrożenia powodziowego gminy Gierałtowice oraz 
zapobieganie wystąpieniu oraz przeciwdziałanie skutkom wystąpienia awarii 
technicznych. Z tego względu, w latach 2013 – 2014, w gminie Gierałtowice realizowano 
bieżące zadania związanie z:  

• rozpoznaniem możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 
mających na celu ochronę przed powodzią,  

• wykrywaniem, rozpoznawaniem i monitorowaniem sytuacji stwarzających 
zagrożenie ludzi i środowiska oraz zapewnieniem obiegu informacji  
o zagrożeniach,  

• doposażeniem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt,  

• budową urządzenia hydrotechnicznego do wys. 1 m przy łączniku ulic Brzeg  
i Polnej w Przyszowicach.  

2.8.1. System wczesnego ostrzegania  

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). Zasady funkcjonowania systemu określone 
zostały w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22.10.2012 r. 

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”.  

2.8.2. Ochrona przeciwpowodziowa  

W okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy gmina Gierałtowice podjęła 
inicjatywę wspólnego opracowania z Miastem Zabrze i 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.  

W opracowanej w 2012 roku ekspertyzie zaproponowany został katalog rozwiązań, 
jakie powinny zostać wdrożone w ramach przyjętego i uzgodnionego scenariusza 
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realizacyjnego, stanowiącego kombinację różnych koncepcji i projektów. Spośród 
zaproponowanych scenariuszy działań, jako najkorzystniejszy wskazano scenariusz 
obejmujący:  

• zbiorniki retencyjne - wariant realny polegający na budowie priorytetowych 
 a zarazem najbardziej prawdopodobnych do wdrożenia obiektów,  
• wały przeciwpowodziowe,  
• pogłębienie Potoku Chudowskiego,  
• pogłębienie Kłodnicy,  
• odmulenie Kłodnicy.  

W latach 2013-2014 podejmowano w związku z powyższym działania zmierzające do 
wdrożenia zaproponowanych działań, wspólnie z miastem Zabrze i Gliwice. 

W powyższym okresie opracowywane były (nadal w przygotowaniu) dokumenty 
planistyczne rangi regionalnej i krajowej, w tym Plany Zarządzania Ryzykiem 
Powodziowym, Aktualizacja Planów Gospodarowania Wodami, gdzie ujęte 
w ekspertyzie działania zostały zgłoszone do realizacji. 

Opracowana ekspertyza oraz zapisy powyższych planów stanowić będą podstawę 
wspólnego wystąpienia stron do podmiotów odpowiedzialnych z wnioskiem 
o przeprowadzenie niezbędnych inwestycji oraz ubiegania się o niezbędne środki 
finansowe.   

Istotnym elementem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy 
Gierałtowice jest magazyn przeciwpowodziowy zlokalizowany w Gierałtowicach na 
działce nr 2761/351 k.m. 2 obręb Gierałtowice, przeznaczony do przechowywania 
sprzętu używanego podczas poważnych awarii i klęsk żywiołowych. Powyższy sprzęt 
jest wykorzystany w razie zagrożenia bądź wystąpienia awarii przez OSP, pracowników 
Urzędu jak również wydawany do dyspozycji mieszkańców znajdujących się w trudnej 
sytuacji wskutek zdarzeń losowych. 

Niezależnie od powyższych inicjatyw gmina Gierałtowice pełni również 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.  

Kopalnia KWK „Sośnica-Makoszowy” na terenie gminy Gierałtowice w okresie 
sprawozdawczym realizowała lub realizuje następujące inwestycje w celu poprawy 
ochrony przeciwpowodziowej: 

• Rekultywacja zalewiska Wn – 35 w Paniówkach (planowany termin zakończenia 
zgodnie z posiadaną decyzją – 31.10.2014 r.) 

• 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 (etap sporządzania dokumentacji projektowej) 

• Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od 
rekultywowanego zalewiska Wn – 35 do ujścia potoku Chudowskiego” wraz 
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z zadaniem „Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku 
Chudowskiego do rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowanym zalewiskiem 
Wn – 35 w Paniówkach (etap sporządzania dokumentacji projektowej) 

• Wykonanie rowu opaskowego pomiędzy ciekiem Ch-2 a doprowadzalnikiem i rowu 
odwadniającego teren po północnej stronie rowu A w sołectwie Przyszowice kopalnia 
„Sośnica – Makoszowy” (Kopalnia posiada projekt. W dalszym ciągu trwają negocjacje 
z właścicielami działek o wyrażenie zgody na realizację zadania) 

• Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn-24/89 oraz zapewnienia stałego odpływu 
wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony z gminą Gierałtowice (etap sporządzania 
dokumentacji projektowej) 

• Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy ul. Szkolną, Powstańców Śl., K. Miarki 
i Gierałtowicką w Przyszowicach (w latach 2013-2014 wykonano projekt. Zadanie 
będzie realizowane prawdopodobnie w 2015 r.) 

• 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 (w 2012 r. zrealizowano budowę 
grobli ziemnej z przesłoną przeciwfiltracyjną; w roku 2014 rozpoczęto budowę 
przepompowni, wraz z rowami doprowadzającymi, rurociągami tocznymi i rowem 
odprowadzającym. Zakończenie budowy planowane jest w 2015 r. Remont 
i przebudowa doprowadzalnika rozpocznie się w kolejnych latach po wybudowaniu 
przepompowni.  

• Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 i 3 na zawalu Wn-35 (zadanie realizowane 
będzie w 2015 r.) 

W okresie sprawozdawczym KWK „Knurów-Szczygłowice” wykonała zadania pn.: 

• „Budowa przepompowni w dolinie potoku Gierałtowickiego wraz z rekultywacją 
terenu przyległego”, 

•  „Przebudowa przepompowni wraz z budową zbiornika retencyjnego na rowie 
Bojkowskim przy ul. Obrońców Granicy”. 

W 2014 r. Kopalnia „Knurów-Szczygłowice” rozpoczęła regulację rowów Be-6, Be-7,  
Be-8 i Be-9 wraz z przepustami. Zadanie to zostanie zakończone w roku 2015. 

Gmina Gierałtowice pełni stały nadzór nad ww. pracami mającymi na celu usuwanie 
skutków eksploatacji górniczej, w tym ograniczanie zagrożenia powodziowego, 
związanego ze skutkami eksploatacji.  

W ramach zadań własnych Gmina systematycznie realizuje działania mające na celu 
zapewnienie drożności cieków wodnych (rowów i potoków) administrowanych przez 
Gminę. Ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sprzyja poprawie 
bezpieczeństwa powodziowego Gminy.  

W latach 2013 – 2014 w ramach środków własnych Gmina wykonała prace 
konserwacyjne następujących cieków: 
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• w sołectwie Chudów:  
rów O-3 (wykonano 1642 mb rowu), rów O-3f (wykonano 584 mb rowu), rów O-3g 
(wykonano 619 mb rowu), 

• w sołectwie Gierałtowice: 
rów Bojkowski (wykonano 2 912 mb rowu), rów Beksza (wykonano 627 mb rowu), rów 
Gierałtowicki (wykonano 200 mb rowu), rów Bujakowski (wykonano 430 mb rowu), 

• w sołectwie Paniówki: 
rów P-9 (wykonano 215 mb rowu), rów P-5 (wykonano 390 mb rowu), rów P-5a 
(wykonano 230 mb rowu), rów P-5b (wykonano 115 mb rowu), rów w rejonie  
ul. Skotnickiej (wykonano 130 mb rowu), rowy w rejonie ul. Podzamcze (wykonano  
800 mb rowu), rów P-8 (wykonano 200 mb rowu), rów P-8a (wykonano 82 mb rowu), 
rów Ch-20 (wykonano 2 331 mb rowu), rów Paniówka (wykonano 190 mb rowu), 

• w sołectwie Przyszowice: 
rów Ch-2 (wykonano 1 595 mb rowu), rów Ch-2b (wykonano 50 mb rowu), rów Ch-2e 
(wykonano 15 mb rowu), rów Ch-1 (wykonano 2 040 mb rowu), rów Ch-1a (wykonano 
520 mb rowu), rów K-4a (wykonano 468 mb rowu), rów Ch-2f (wykonano 425 mb 
rowu), rów Ch-7a (wykonano 327 mb rowu), rów Ch-1k (wykonano 530 mb rowu), rów 
Ch-2a (wykonano 250 mb rowu), rów Cienka stare koryto (wykonano 1742 mb rowu), 
rów Cienka nowe koryto (wykonano 1 221 mb rowu). 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Gminna Spółka Wodna w Gierałtowicach 
ze składek pozyskanych od mieszkańców gminy Gierałtowice wykonała prace 
konserwacyjne na następujących cieków: 

• w sołectwie Chudów: 
rów O-3a (wykonano 416 mb rowu), rów O-3b (wykonano 184 mb rowu), rów przy  
ul. Topolowej (wykonano 70 mb rowu), 

• w sołectwie Gierałtowice: 
rów G-7 (wykonano 342 mb rowu), rów Beksza (wykonano 850 mb rowu), 

• w sołectwie Paniówki: 
rów Ch-20d (wykonano 360 mb rowu), rów Ch-7a (wykonano 184 mb rowu), rów K-7b 
(wykonano 157 mb rowu), rów Paniówka (wykonano 357 mb rowu), rów Ch-7b 
(wykonano 499 mb rowu), 

• w sołectwie Przyszowice: 
rów C-1g (wykonano 92 mb rowu), rów Ch-2 (wykonano 170 mb rowu), rów Ch-1k 
(wykonano 530 mb rowu), rów Ch-1a (wykonano 190 mb rowu), rów C-1b (wykonano 
126 mb rowu), rów przy ul. Poloczka (wykonano 193 mb rowu), rów Cienka (wykonano 
378 mb rowu), rów Cienka (wykonano 124 mb rowu), rów Ch-1 (wykonano 280 mb 
rowu), rów C-1c (wykonano 230 mb rowu).  

W latach 2013 – 2014 Gminna Spółka Wodna w Gierałtowicach w ramach 
dofinansowania ze środków Urzędu Wojewódzkiego wykonała konserwacje 
następujących rowów melioracyjnych na terenie gminy Gierałtowice:  
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• w sołectwie Gierałtowice: 
rów Be-12 (wykonano 300 mb rowu), 

• w sołectwie Paniówki: 
 rów Paniówka (wykonano 660 mb rowu), rów K-7b (wykonano 660 mb rowu), 

• w sołectwie Przyszowice: 
rów Ch-2 (wykonano 526 mb rowu). 

W roku 2013 Gminna Spółka Wodna w Gierałtowicach otrzymała dofinansowanie  ze 
Starostwa Powiatowego w Gliwicach na wykonanie konserwacji następujących rowów 
melioracyjnych na terenie gminy Gierałtowice:  

• sołectwo Chudów: 
rów O-3f (wykonano 340 mb rowu), 

• sołectwo Gierałtowice: 
rów Beksza (wykonano 1 000 mb rowu), 

• sołectwo Paniówki: 
rów Paniówka (wykonano 800 mb rowu), 

• sołectwo Przyszowice:  
rów Ch-9 (wykonano 450 mb rowu), rów Ch-2 (wykonano 550 mb rowu). 

2.8.3. Doposażenie i utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej  

W razie wystąpienia pożarów, podtopień, powodzi lub zagrożeń w transporcie 
drogowym, kolejowym itp.  angażuje się  odpowiednie jednostki straży pożarnej.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zaistnienia tego rodzaju zdarzeń,  
w tym bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego Gmina wspiera inwestycje  
w zakresie doposażenia w nowoczesny sprzęt Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 
znajdujących się na terenie gminy Gierałtowice.  

W latach 2013-2014 ze środków budżetowych finansowano bieżące  utrzymanie  OSP, 
w tym utrzymanie samochodów i sprzętu (przeglądy okresowe, ewentualne naprawy), 
zakup paliwa, utrzymanie budynków w tym zakup opału, energia elektryczna, woda, 
ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, jak również obsługa telekomunikacyjna,  
w tym smsy alarmowe na telefony komórkowe strażaków.  

W zakresie doposażenia jednostek OSP w nowoczesny sprzęt w roku 2013 środki 
własne wydatkowano na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych w ilości 2 sztuki, 
natomiast w roku 2014 jednostkę OSP w Chudowie doposażono w silnik zaburtowy do 
łodzi.  

2.8.4. Edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożeń  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Gmina Gierałtowice prowadzi 
systematyczne działania w zakresie informowania i edukacji mieszkańców  
o potencjalnych zagrożeniach oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń. 
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Służy temu m.in. wspomniany wyżej system wczesnego ostrzegania oraz skierowany do 
mieszkańców Gminy system informacji o zagrożeniach. 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice znajduje się zakładka „Zarządzanie 
Kryzysowe”, w której zawarte są ostrzeżenia i informacje na temat potencjalnych 
zagrożeń. Poruszono w niej m.in. problematykę zatruć tlenkiem węgla - zamieszczono 
informację w formie broszury, jak również poinformowano o zagrożeniach 
wynikających z korzystania w dzikich lodowisk. Umieszczono również link 
umożliwiający połączenie ze stroną Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
gdzie na bieżąco zamieszczane są raporty, komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne.  

2.9. Działania w zakresie edukacji ekologicznej 

Najważniejszym celem krótkookresowym z zakresu edukacji ekologicznej było 
przeprowadzenie kampanii informacyjnej, która miała na celu zapoznanie mieszkańców 
Gminy z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązuje od  
1 lipca 2013 r. 

Ze względu na to, iż edukacja ekologiczna jest działaniem ciągłym, zaplanowanym na 
wiele następnych lat, celami koniecznymi do osiągnięcia w dłuższej perspektywie 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. 

2.9.1. Edukacja dzieci i młodzieży 

Podobnie jak we wcześniejszych latach, w roku 2013 i 2014 gmina Gierałtowice 
aktywnie uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Do udziału w akcji zaproszono 
przedszkola, szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej 
Gminy. Uprzątnięto otoczenia szkół, boiska szkolne, pobocza dróg, ulic, skwerów, 
cmentarze, przystanki autobusowe, pielono klomby, itp. W szkołach przeprowadzono 
pogadanki na temat segregacji odpadów, oszczędzania wody i energii oraz 
zorganizowano wycieczki o tematyce ekologicznej. Worki i rękawice do zbiórki 
odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zapewnił Urząd Gminy Gierałtowice. Poprzez 
udział w dniach „Sprzątania Świata” uczniowie zapoznali się z problemem dzikich 
wysypisk śmieci oraz mieli okazję zdobycia informacji na temat utrzymania czystości 
i porządku w gminie. 

Dla uczniów, którzy w szczególny sposób zaangażowali się w akcję „Sprzątania Świata” 
przewidziano nagrody. W 2013 r. uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych 
w  Parku Śląskim w Chorzowie, podczas których mieli okazję z bliska poznać otaczającą 
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ich przyrodę oraz zapoznać się z różnymi gatunkami fauny i flory. Z kolei w 2014 r.  
w szkołach zorganizowano warsztaty edukacyjne.  Podczas warsztatów pn. „Małe 
laboratorium” uczniowie szkół podstawowych poczuli się jak prawdziwi naukowcy  
i poznali tajniki eksperymentowania przy użyciu prostych materiałów domowych.   
W trakcie warsztatów pn. „Globalne śniadanie”, w których uczestniczyli uczniowie 
gimnazjum, poruszono problem nierównego dostępu do żywności na świecie, 
uświadamiając uczniom, że wiele osób w różnych częściach świata nigdy nie ma 
możliwości najedzenia się do syta, podczas gdy w najbogatszych krajach marnuje się 
jedzenie. W drugiej części zajęć zwrócono uwagę na pożytki płynące ze zdrowej  
i zrównoważonej diety. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jakie produkty żywnościowe 
pozytywnie wpływają na zdrowie, samopoczucie i kondycję, a jakich powinno się unikać. 
Warsztaty były prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. 

W latach 2013 – 2014 w szkołach kontynuowana była akcja pn. „Segregujesz – 
Zyskujesz”. Gmina przekazywała do szkół worki przeznaczone do segregacji odpadów, 
takich jak papier, szkło i tworzywa sztuczne, które umieszczane są w stojakach 
znajdujących się na korytarzach szkół podstawowych oraz gimnazjów. Uczniowie 
w praktyce uczą się prawidłowej segregacji odpadów. 

W roku 2013 dla dzieci w wieku przedszkolnym zorganizowano warsztaty edukacyjne 
pn. „Dobre rady na odpady”. Zajęcia były prowadzone przez Fundację Ekologiczną 
„Silesia”. Tematem warsztatów były zasady gospodarowania odpadami komunalnymi 
(segregacja, wykorzystanie). Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej części 
dzieci wraz z bohaterami bajki edukacyjnej pt. „O Rycerzu Recyklingu i Wróżce 
Segregacji” uczyły się segregować odpady. Następnie najmłodsi mieszkańcy naszej 
Gminy dekorowali przedmioty metodą decoupage. Najlepsze prace zostały 
przedstawione w kalendarzu na 2014 r. stanowiącym załącznik do „Wieści Gminy 
Gierałtowice”. 

W grudniu 2013 roku Wójt Gminy Gierałtowice objął honorowym patronatem warsztaty 
ekologiczne prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury w Gierałtowicach. Warsztaty 
były przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. Ich program obejmował różnorodne 
zagadnienia związane z ochroną środowiska i upowszechnianiem zachowań 
proekologicznych. Każde spotkanie składało się z krótkiej pogadanki, prezentacji 
multimedialnej oraz części plastycznej warsztatów, w trakcie której dzieci wykonywały 
prace plastyczne związane tematycznie z omawianym zagadnieniem. Warsztaty trwały 
do maja 2014 r. 

W kwietniu 2014 r. zorganizowano warsztaty ekologiczne pod hasłem „Zmieniaj siebie, 
a nie klimat” dla uczniów klas V Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. 
Zajęcia były poświęcone tematyce zmian, jakie zachodzą w klimacie oraz sposobów 
zapobiegania tym zmianom. 

Dla najmłodszych mieszkańców w listopadzie i grudniu 2014 r. zorganizowano wraz  
z Ośrodkiem Działań Ekologicznych „Źródła” cykl zajęć ekologiczno-przyrodniczych pn.: 
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• „Niebieska planeta – warsztat o wodzie” traktujący o problemie niedostatku wody 
pitnej na świecie oraz uświadamiający konieczność oszczędzania wody  
i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu, 

• „Dokarmiajmy ptaki mądrze” – zajęcia miały na celu uzmysłowienie dzieciom jak 
właściwie pomagać ptakom. Pokazano jak, czym i kiedy dokarmiać ptaki żeby im 
pomóc, a nie zaszkodzić. Przedszkolaki nauczyły się rozpoznawać pospolite ptaki, 
które można spotkać zimą w Polsce. Podczas zajęć zastanawiano się również, 
dlaczego powinniśmy wspierać ptaki w tym trudnym dla nich okresie i dlaczego ptaki 
są tak ważne. Ponadto wykonywano proste, recyklingowe karmniczki. 

• „Torba w kwiatki na Gwiazdkę” – dzieci zapoznały się z problemem opakowań  
i innych odpadów pozostających po produktach. Najmłodsi mieszkańcy naszej Gminy 
dowiedzieli się również jakie opakowania są przyjazne środowisku, czyli jak robić 
zakupy by nie tworzyć niepotrzebnych śmieci. Zajęcia składały się z części 
teoretycznej oraz praktycznej, kiedy to dzieci przygotowywały rysunki na torbach  
z surówki bawełnianej, według własnego pomysłu lub korzystając z szablonów.   

2.9.2. Edukacja ekologiczna wśród mieszkańców Gminy 

W latach 2013 – 2014 gmina Gierałtowice w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyła  
w akcjach „Segregujesz – zyskujesz”. Program dotyczy promocji selektywnej gospodarki 
odpadami. Plakaty i ulotki zakupione w 2009 r. znajdują się w siedzibie Urzędu Gminy, 
szkołach, przedszkolach, bibliotekach, biurach sołtysów, ośrodkach zdrowia, sklepach 
oraz na tablicach ogłoszeń. Poprzez informacje umieszczone na plakatach i ulotkach 
propagowana jest selektywna zbiórka odpadów w gospodarstwach domowych.  

W 2013 i 2014 r. gmina Gierałtowice kontynuowała również udział w kampanii pod 
nazwą „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”. Plakaty i ulotki zakupione w 2009 r. znajdują się 
w siedzibie Urzędu Gminy, szkołach, przedszkolach, bibliotekach, biurach sołtysów, 
ośrodkach zdrowia, sklepach oraz na tablicach ogłoszeń. Celem kampanii jest 
uświadomienie mieszkańcom, jak szkodliwe jest spalanie odpadów w piecach 
domowych.  

Istotną częścią edukacji ekologicznej prowadzonej w latach 2013 – 2014 była kampania 
informacyjno-edukacyjna dotyczącą nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, szerzej omówiona w podrozdziale 2.9.3. Mając na uwadze dotarcie 
z informacjami do jak największej liczby mieszkańców, w latach 2013 – 2014  
w miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice” publikowano informacje dotyczące zasad 
funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, komunikaty, 
takie jak: harmonogram wywozu odpadów komunalnych, ceny wywozu odpadów 
komunalnych, rozpoczęcie akcji zbiórki odpadów zielonych oraz umieszczono materiały 
edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów. W miesięczniku 
poinformowano również o otwarciu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych oraz umieszczono artykuł informujący o przeprowadzeniu inwentaryzacji 
azbestu i wyrobów azbestowych na terenie gminy Gierałtowice. Ponadto opublikowany 
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został artykuł dotyczący zasad stosowania komunalnych osadów ściekowych 
skierowany do rolników, którzy stosują je do użyźniania gleb. 

W latach 2013 – 2014 na stronie internetowej gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl 
aktualizowano zakładkę „Ochrona środowiska”, zawierającą informacje 
usystematyzowane tematycznie: 

• ogłoszenia – informacje związane z przeprowadzaniem wszelkiego rodzaju akcji 
z zakresu ochrony środowiska, 

• obwieszczenia – informacje organów administracji publicznej z zakresu ochrony 
środowiska, 

• wykaz firm zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy 
Gierałtowice, 

• wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności  
w zakresie usuwania azbestu z terenu powiatu gliwickiego 

• edukacja ekologiczna – informacje dotyczące współpracy ze szkołami w zakresie 
edukacji ekologicznej uczniów oraz foldery ścieżek dydaktycznych, 

• informator ekologiczny – krótkie artykuły na temat utrzymania czystości  
i porządku na terenie nieruchomości, 

• prawo miejscowe – uchwały i programy dotyczące ochrony środowiska. 

W 2013 r. na stronie internetowej gminy Gierałtowice umieszczono również zakładkę 
„Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi”, w której znajdują się wszystkie 
informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 
terenie gminy Gierałtowice. 

Dzięki aktualizacji zakładki o tematyce ochrony środowiska na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice możliwe było szybkie przekazywanie informacji mieszkańcom 
Gminy oraz ich edukacja związana z prawidłowym postępowaniem chroniącym 
środowisko. 

2.9.3. Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

Edukacja ekologiczna przeprowadzana w latach 2013 – 2014 w znacznej mierze 
poświęcona była kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi, który zaczął obowiązywać od lipca 2013 r. 
Kampania została zorganizowana we współpracy z firmą VIS Media Sp. z o.o. Jej celem 
było przekazanie informacji na temat funkcjonowania nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie Gierałtowice, propagowanie właściwego 
postępowania z odpadami komunalnymi oraz zwiększenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. Hasło kampanii brzmiało „Zmieniasz siebie, zmieniasz świat”. Na 
potrzeby kampanii stworzono historyjkę komiksową, której głównymi bohaterkami są 
dwie Panie. Jedna z kobiet jest nastawiona przyjaźnie wobec  nakładanych przez ustawę 
zmian – rozumie je i edukuje innych. Wraz z wnukami segreguje śmieci, postępując 
przez to w sposób godny do naśladowania. Druga kobieta jest sceptyczna  
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i nieprzychylna zmianom, jednak w wyniku działań swojej sąsiadki, powoli przekonuje 
się, że dla wszystkich przyniosą one korzyści. Te dwie bohaterki towarzyszyły całej 
kampanii edukacyjno-informacyjnej w gminie Gierałtowice. Scenki z ich udziałem 
obrazowały mieszkańcom jak powinni właściwie postępować z odpadami komunalnymi, 
zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym prawa miejscowego. 

Kampania obejmowała następujące elementy: 

1. Kalendarz na 2013 rok zawierający informację, iż od 01.07.2013 r. obowiązywać 
będzie nowy system gospodarki odpadami komunalnymi wraz z harmonogramem 
wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Gierałtowice w 2013 r. Scenka 
komiksowa przedstawiona na kalendarzu pokazywała jak prawidłowo dbać 
o utrzymanie czystości i porządku segregując odpady. 

2. Artykuły informacyjne na temat zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice, umieszczone  
w miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice”. 

3. Ulotka informacyjna dotycząca złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości oraz obowiązku 
wypowiedzenia umowy z przedsiębiorcą odbierającym dotychczas odpady 
komunalne z nieruchomości. 

4. Utworzenie zakładki informacyjnej pod nazwą „Nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi” umieszczonej na stronie gminy Gierałtowice. W zakładce mieszkańcy 
znajdą informacje na temat: 

• założeń nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

• segregacji odpadów komunalnych, 

• uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

• podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

• harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, 

• punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych, 

• osiągniętych poziomów recyklingu, 

• punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

• deklaracji i opłat. 
W zakładce umieszczony jest również wzór deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz broszura informacyjna stanowiąca 
kompendium wiedzy na temat nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
w naszej Gminie. 

5. Organizacja spotkań informacyjnych z mieszkańcami w ramach zebrań wiejskich. 
6. Biuletyn „Zmieniasz siebie, zmieniasz świat” informujący mieszkańców, jak będzie 

funkcjonował system gospodarki odpadami w naszej Gminie od 01.07.2013 r. oraz jak 
należy postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych. Broszura 
zawierała najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania oraz informacje na temat 
lokalizacji gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów. 
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7. Kalendarz na 2014 rok przedstawiający najlepsze prace wykonane przez dzieci  
z przedszkoli z terenu naszej Gminy, w ramach warsztatów edukacyjnych pn. „Dobre 
rady na odpady”, wraz z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych z terenu 
gminy Gierałtowice w 2014 r.  

W 2013 r. gmina Gierałtowice uzyskała dofinansowanie do organizacji kampanii 
dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości  
2 211,40 zł. 

Pomysł kampanii został również doceniony przez organizatorów konkursów. 
Stowarzyszenie Prasy Firmowej w ramach konkursu „Pióro roku” w 2013 r. wyróżniło  
w kategorii „Publikacja dla klientów” artykuł pt. „Kto pyta nie błądzi” autorstwa Brygidy 
Frosztęgi-Kmiecik, który ukazał się w biuletynie „Zmieniasz siebie, zmieniasz świat”.  
W tym samym roku gmina Gierałtowice zajęła II miejsce w konkursie na „Najciekawszą 
formę informacyjną skierowaną do mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami”, 
organizowanym przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. 

2.9.4. Współpraca ze szkołami 

W latach 2013 – 2014 utrzymywano współpracę z palcówkami oświatowymi w zakresie 
edukacji ekologicznej poprzez wspólną organizację akcji „Sprzątanie Świata”.  

Ponadto w 2013 r. dofinansowano: 

• warsztaty ekologiczne pn. „System gospodarki odpadami – prawidłowa segregacja 
odpadów” dla uczniów III klasy gimnazjum Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  
w Przyszowicach, 

• warsztaty ekologiczno-przyrodnicze na terenie Pienińskiego Parku Narodowego dla 
uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, 

• warsztaty ekologiczno-przyrodnicze na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego dla 
uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, 

• wycieczkę do Słowińskiego Paku Narodowego dla uczniów klas trzecich Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, 

• warsztaty przyrodnicze pt. „Akademia Małego Odkrywcy” skierowane do dzieci  
z gminnego przedszkola w Przyszowicach. 

W październiku 2014 r. zorganizowano obchody Światowego Dnia Drzewa, w których 
uczestniczyło najmłodsze pokolenie mieszkańców Gminy – przedszkolaki z grupy 
Myszki i Kasztanki z Gminnego Przedszkola w Przyszowicach oraz uczniowie Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach. W ramach obchodów uczniowie klasy VI 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach przygotowali prezentację drzew 
rosnących w parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach. Podczas 
prezentacji mali mieszkańcy poznali gatunki drzew rosnących w parku oraz nauczyli się 
je rozpoznawać. 

Po prezentacji posadzono na terenie parku przy Zespole Pałacowo-Parkowym 
w Przyszowicach dwa dęby. Następnie dzieci złożyły uroczystą przysięgę, że zawsze 
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będą dbać o drzewa i je szanować. Na zakończenie młodym ekologom wręczono medale 
MAŁY PRZYJACIEL DRZEW. Obchody Dnia Drzewa stanowiły jeden z elementów zadania 
pn. „Podniesienie walorów przyrodniczo – krajobrazowych zabytkowego Zespołu 
Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach z udziałem najmłodszego pokolenia 
mieszkańców Gminy”, na którego realizację gmina Gierałtowice uzyskała 
dofinansowanie w ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku”. 

W Urzędzie Gminy Gierałtowice prowadzona jest biblioteczka zawierająca filmy DVD 
oraz książki poruszające tematy ochrony środowiska. W latach sprawozdawczych 
biblioteczka została uzupełniona o następujące pozycje: 

• filmy edukacyjne pt: „Czysta woda", „Gdzie znikają śmieci", „Alternatywne źródła 
energii - wiatr", „Alternatywne źródła energii - słońce", „Kto gdzie mieszka?", „Jak 
powstaje pogoda?", „Czysta energia", 

• książki o tematyce ekologicznej pt. „Dlaczego powinniśmy chronić nasza planetę", 
„Recykling i odpadki”, „Rady na odpady”, „Ekologiczne dzieciaki. 100 rzeczy które 
możesz zrobić by ocalić planetę", „Świat bez tajemnic. Niezwykłe zwierzęta. 
Ciekawostki ze świata zwierząt", „Biblioteka wiedzy. Ekologia i ochrona środowiska” 

Pozycje znajdujące się w biblioteczce są udostępniane szkołom jako pomoce 
dydaktyczne w prowadzeniu lekcji przyrody oraz biologii. 

W 2013 r. gmina Gierałtowice partycypowała w kosztach przygotowania i wydania 
ulotek o charakterze ekologicznym rozdawanych na warsztatach edukacji ekologicznej 
odbywających się na terenie Śląskiego Ogrodu Botanicznego. 

W tym samym roku zakupiono również ekologiczne artykuły piśmiennicze, które 
zostaną przekazane dzieciom w ramach nagrody za udział w akcjach ekologicznych. 

2.9.5. Tworzenie ścieżek dydaktycznych 

W 2014 r. opracowano opis ścieżki dydaktycznej pn. „Łąki i lasy gierałtowickie” wraz  
z opracowaniem projektu graficznego folderów oraz terenowych tablic edukacyjnych. 
Na lokalizację ścieżki wybrano urokliwy i bogaty w walory przyrodniczo – krajobrazowe 
teren biegnący od Urzędu Gminy w Gierałtowicach w kierunku Kolonii Beksza do 
kapliczki św. Huberta. Długość ścieżki wynosi 4,1 km. W folderze ścieżki przedstawiono 
zarówno walory przyrodnicze jak i architektoniczne i historyczne terenu. Druk folderów 
oraz montaż tablic edukacyjnych zaplanowano w 2015 r.  

W 2014 r. odnowiono również tablice ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Zespole 
Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach. 

3. Realizacja działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-
finansowym zadań przewidzianych do realizacji na lata 2013-2014 
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Tabela 11. Harmonogram realizacji programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
sołectwie Gierałtowice o długości 
60,3 km  

07.2010 01.2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

31.489,93 

środki własne 
PGK Sp. z o.o. 

POIiŚ , 
WFOŚiGW, 
NFOSiGW 

Kwota obejmuje całość wydatków poniesionych 
od początku realizacji projektu. Podłączenia 
w trakcie realizacji 

2. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
sołectwie Przyszowice o długości 
31,3 km  

06.2011 12.2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

22.354,28 

środki własne 

PGK Sp. z o.o. 
POIiŚ , 

WFOŚiGW, 
NFOSiGW 

Kwota obejmuje całość wydatków poniesionych 
od początku realizacji projektu. Podłączenia 
w trakcie realizacji 
Nie zostało wystawione KŚP na kanały główne 

3. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
sołectwie Chudów  o długości 22,6 km 

07.2011 12.2013 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

11.787,20 

środki własne 
PGK Sp. z o.o. 

POIiŚ , 
WFOŚiGW, 
NFOSiGW 

Kwota obejmuje całość wydatków poniesionych 
od początku realizacji projektu. Podłączenia 
w trakcie realizacji 

4. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
sołectwie Paniówki o długości 38,3 km  

11.2010 12.2013 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

17.974,89 

środki własne 
PGK Sp. z o.o. 

POIiŚ , 
WFOŚiGW, 
NFOSiGW 

Kwota obejmuje całość wydatków poniesionych 
od początku realizacji projektu. Podłączenia 
w trakcie realizacji 

5. 
Budowa gminnej oczyszczalni ścieków  
w Przyszowicach 

11.2010 06.2014 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

14.731,32 

środki własne 
PGK Sp. z o.o. 

POIiŚ , 
WFOŚiGW, 
NFOSiGW 

Kwota i termin dotyczą budowy oczyszczalni 
ścieków wraz z jej rozbudową 

6. 

Wspieranie inicjatyw budowy 
oczyszczalni przydomowych i małych 
grupowych oczyszczalni ścieków na 
terenach nie przewidzianych do 
skanalizowania 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Obecnie działania Gminy skoncentrowane są na 
dokończeniu budowy zbiorczego systemu 
kanalizacji sanitarnej 
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7. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

8. 

Uregulowanie problemu 
odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych z terenów  
o nawierzchni szczelnej 

09.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

 
35,55 środki własne 

Sporządzono operat wodnoprawny na 
odprowadzenie wód opadowych do 
odbiorników zlokalizowanych na terenie 
sołectwa Przyszowice 

9. 

Aktualizacja inwentaryzacji 
istniejących systemów kanalizacji 
deszczowych wraz  
z oceną ich stanu technicznego 

04.2014 04.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,30 środki własne 

Opracowanie aktualizacji sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie gminy Gierałtowice  
z 2007 r., z uwzględnieniem inwestycji 
zrealizowanych od 2007 r. 
Sieci kanalizacji deszczowej zostały naniesione 
na mapy 

10. 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
wraz  
z przyłączami w Przyszowicach przy ul. 
Jasnej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Brak środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie Gminy na realizację zadania 

11. 
Przebudowa ul. Polnej w 
Przyszowicach wraz  
z budową kanalizacji deszczowej 

04.2013 09.2013 PGK Sp. z o.o. 901,40 
PGK Sp. z o.o. 
KWK Sośnica-

Makoszowy 

Wykonany został 1 etap zadania obejmujący 
wymianę wodociągu wraz z odtworzeniem 
nawierzchni jezdni. Ze względu na brak 
środków finansowych nie wykonano 
przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji 
deszczowej 

12. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz  
z przebudową drogi ul. Pogrzeby  
w Przyszowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- PGK Sp. z o.o. 

Z powodu niedostatecznych środków 
finansowych zadanie ograniczono do 
wykonania remontu nawierzchni jezdni. 
Zadanie zrealizowane w ramach zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Przyszowicach 

13. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Chopina  
w Gierałtowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
Z powodu niedostatecznych środków 
finansowych zadanie ograniczono do 
wykonania remontu nawierzchni jezdni 

14. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
budowa chodnika przy ul. Zwycięstwa  
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Brak środków finansowych zabezpieczonych  
w budżecie Gminy na realizację zadania 
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15. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Stawowej  
w Przyszowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Rezygnacja z realizacji zadania – dokumentacja 
projektowa straciła ważność 

16. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz  
z przebudową drogi ul. Bocznej  
w Chudowie 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.967,10 

środki własne, 
dofinansowanie  

w ramach 
NPPDL,  

JSW S.A. KWK 
Budryk 

Koszt realizacji całego zadania 

17. 

Przebudowa ul. Karola Miarki w 

Gierałtowicach od skrzyżowania z 
łącznikiem nr 3 wraz z budową 

kanalizacji deszczowej z przyłączami 
oraz budową chodnika 

2013 2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.581,00 

środki własne, 
dofinansowanie  

w ramach 
NPPDL,  

Kompania 

Węglowa S.A. 
KWK Knurów-
Szczygłowice 

Koszt realizacji całego zadania 

18. 
Projekt przebudowy drogi ul. 
Powstańców Śl.  
w Paniówkach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

26,32 środki własne 
Projekt obejmuje również budowę kanalizacji 
deszczowej 

19. 
Projekt przebudowy drogi ul. 
Działkowej  
w Paniówkach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30,87 środki własne 
Projekt obejmuje również budowę kanalizacji 
deszczowej 

20. 
Modernizacja istniejącej sieci 
kanalizacji deszczowej w ramach 
bieżących potrzeb 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
bieżących 
potrzeb 

środki własne 

Remonty uszkodzonych studni rewizyjnych 
i ściekowych w ramach środków na bieżące 
utrzymanie dróg. W sytuacji gdy uszkodzenia 
spowodowane są eksploatacją górniczą, szkody 
te naprawianie są przez zakłady górnicze 

21. 

Rozbudowa sieci wodociągowej  
z przyłączami na nowych terenach 
przeznaczonych pod budownictwo 
mieszkaniowe i cele komercyjne 

2013 2014 PGK Sp. z o.o. 412,00 PGK Sp. z o.o. 

− łącznik ul. Krótka-ul. Powstańców Śl.  
w Przyszowicach 

− ul. Graniczna w Przyszowicach, 

− nowe sieci wybudowane przez 
indywidualnych inwestorów i odpłatnie 
przekazane do PGK Sp. z o.o. 

22. Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody 
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22.1 

Organizacja zajęć ekologiczno-
przyrodniczych pn. „Niebieska planeta 
– warsztat o wodzie” dla dzieci z 
gminnego przedszkola w 
Przyszowicach 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,12 środki własne - 

22.2 
Zakup filmów edukacyjnych pt.: „Czysta 
woda" 

11.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,03 środki własne - 

23. Prowadzenie akcji informacyjnej i propagowanie wśród rolników tzw. dobrych praktyk rolniczych w celu zmniejszenia zanieczyszczeń obszarowych przez związki biogenne 

23.1 

Artykuł dotyczący zasad stosowania 
komunalnych osadów ściekowych 

zamieszczony w miesięczniku „Wieści 
Gminy Gierałtowice” 

2013 2013 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 
środków 
własnych 

środki własne - 

23.2 
Szkolenie na temat stosowania osadów 
ściekowych w rolnictwie 

01.2013 01.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. - 
Gmina współpracowała z ŚODR w organizacji 
szkoleń dla rolników 

24. 

Retencjonowanie wód opadowych 
poprzez instalację odpowiednich 
urządzeń w ciągach kanalizacji 
deszczowej i rowów melioracyjnych (w 
tym zobowiązanie podmiotów 
odprowadzających wody opadowe) 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W wydawanych warunkach odprowadzania 
wód opadowych, w miarę potrzeb, wskazywany 
jest warunek retencjonowania wód opadowych 

25. 

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 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

- - 

Ekspertyzę opracowano w 2012 r. 
W dniu 15.10.2014 r. Wójt Gminy Gierałtowice 
wydał Zarządzenie NR 0050.187.2014 
w sprawie rozpoczęcia prac przygotowawczych 
i projektowych suchego zbiornika na potoku 
Ornontowickim poniżej ul. Brzezina w gminie 
Gierałtowice 

26. 
Kontrola istniejących zabezpieczeń 
i rozpoznanie potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

RZGW Gliwice 
ŚlZMiUW 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 
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27. 

Wyznaczenie obszarów zalewowych  
i utrzymanie ich przeciwpowodziowej 
funkcji,  
w tym ograniczenie zabudowy 
mieszkalnej 
i przemysłowej na terenach 
zalewowych 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

RZGW Gliwice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W okresie sprawozdawczym nie sporządzano 
planów wprowadzających ograniczenia 
zabudowy na terenach zalewowych 

28. 
Zrównoważone planowanie i 
zagospodarowanie przestrzenne dolin 
rzecznych 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

29. 
Wdrażanie systemu powiadamiania  
o zagrożeniach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,66* środki własne *koszty wysyłania wiadomości sms 

30. 
Budowa lokalnego systemu 
monitoringu przeciwpowodziowego 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

31. 
Utrzymywanie drożności 
administrowanych cieków wodnych na 
terenie Gminy 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

220,16 środki własne - 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenach nie 
przewidzianych do skanalizowania 

2013 2014 
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 

2013 2014 PGK Sp. z o.o. 534,3 

Kompania 
Węglowa S.A. 
KWK Sośnica-

Makoszowy 
Gmina 

Gierałtowice 

− wodociąg z przyłączami ul. Tuwima  
w Przyszowicach 

− wodociąg z przyłączami – ul. K. Miarki  
w Gierałtowicach 

3. 
Doskonalenie monitoringu sieci 
wodociągowej 

zadanie ciągłe 
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 zadanie ciągłe 
WSSE 

Zarząd 
Województwa 

b.d. 
środki własne, 

WFOŚiGW, 
 środki UE 

- 
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5. 

Identyfikacja źródeł odprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do 
środowiska oraz zobowiązanie 
odpowiedzialnych podmiotów do 
przestrzegania prawa 

zadanie ciągłe 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 zadanie ciągłe WODR b.d. 
środki własne 

środki UE 
 

Zadanie obejmuje szkolenia w przedmiotowym 
zakresie 

7. 

Opracowanie i sukcesywne wdrażanie 
przez resort gospodarki strategii 
ochrony wód powierzchniowych przed 
zasoleniem, (rozwiązanie problemu 
wód dołowych pochodzących z 
zamykanych kopalń) 

2013 2014 PARG 
b.d. środki własne 

środki UE 
- 

8. 
Ograniczenie negatywnych wpływów 
restrukturyzacji górnictwa węglowego 
na triasowe i karbońskie GZWP 

2013 2014 PARG 
b.d. środki własne 

środki UE 
- 

9. 
Wykonanie zabudowy regulacyjnej 
potoków/rzek 

03.2013 05.2014 ŚlZMiUW b.d. 
środki własne 

środki UE 
Odbudowa koryta cieku Ornontowickiego wraz 
z przebudową przepustów i dwóch zastawek 

10. 
Zwiększanie retencyjności oraz 
zabudowy regulacyjnej zlewni rzek i 
potoków 

2013 2014 
RZGW Gliwice 

ŚlZMiUW 
zakłady górnicze 

b.d. środki własne - 

11. 
Realizacja zadań wynikających z 
„Programu małej retencji województwa 
śląskiego” 

- - 
ŚlZMiUW 

w Katowicach 
b.d. 

środki własne 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
środki UE 

W Programie nie ma obiektów zlokalizowanych 
na terenie Gminy Gierałtowice 

12. 
Realizacja "Programu działań 
przeciwpowodziowych w dorzeczu 
Odry" oraz "Programu dla Odry - 2006"   

2013 2014 
RZGW Gliwice 

Wojewoda Śląski 
b.d. 

środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
środki UE 

- 

13. 
Opracowanie map zagrożenia 
powodzią oraz map ryzyka powodzi 

2013 2013 RZGW Gliwice b.d. 
środki własne 

środki UE 
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14. 
Przyjęcie planów zarządzania ryzykiem 
powodzi 

2013 w toku RZGW Gliwice b.d. środki własne 
W trakcie opracowania, przy aktywnym udziale 
Gminy Gierałtowice 

15 
Monitorowanie stanu i naprawa wałów, 
urządzeń wodnych oraz terenów 
osuwiskowych 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
RZGW Gliwice 

ŚlZMiUW 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

16 
Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
WIOŚ w 

Katowicach 
PIG 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

17 

Przyjęcie i realizacja dokumentów 

strategicznych dotyczących 
zarządzania zasobami wodnymi 

2013 w toku 

RZGW Gliwice 

Zarząd 
Województwa 

b.d. 
środki własne 

środki UE 
W trakcie opracowania, przy aktywnym udziale 
Gminy Gierałtowice 

18 
Aktualizacja ewidencji cieków o 
charakterze rolniczym i nierolniczym 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Marszałek 

Województwa 
ŚlZMiUW 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

19 
Uzupełnienie i modernizacja obiektów 
melioracyjnych pod kątem zachowania 
równowagi ekologicznej biotopów 

2013 2014 ŚlZMiUW b.d. 
środki własne 

środki UE 
- 

20 
Rozwój współpracy międzygminnej w 
celu osiągnięcia dobrego stanu wód 
rzeki Kłodnicy 

- - 

RZGW Gliwice 
ŚlZMiUW 
gminy w 
dorzeczu 
Kłodnicy 

- 

środki 

własne, 
WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

- 

21 
Przebudowa i udrażnianie koryt 
rzecznych 

2013 2014 
RZGW Gliwice 

ŚlZMiUW 
zakłady górnicze 

b.d. środki własne - 

22. 
Utrzymywanie drożności 
administrowanych cieków wodnych 

2013 2014 
Rejonowy 

Związek Spółek 
Wodnych 

100,85 

środki własne 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gliwicach 

Urząd 
Marszałkowski  
w Katowicach 

- 
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Tabela 12. Harmonogram realizacji programu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 
ZADANIA WŁASNE GMINY 

1 
Uchwalenie nowego regulaminu 
utrzymania czystości i porządku 

11.2012 02.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Uchwała Nr XXVI/206/12 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 18.12.2012 r.  
W latach 2013-2014 nie wprowadzano zmian  
w obowiązującym Regulaminie 

2 

Zastosowanie instrumentów 
finansowych (np. niższa opłata za 
odbiór odpadów segregowanych) 
celem zachęcenia wytwórców do 
właściwego postępowania z odpadami 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Uchwała Nr XXVI/205/12 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 18.12.2012 r.  
W latach 2013-2014 nie wprowadzano zmian  
w uchwale 

3 
Kontrolowanie stanu zawieranych 
umów przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

W 2013 r. kontrolowano osoby fizyczne 
zobowiązane do posiadania umowy na odbiór 
odpadów komunalnych. W 2014 r. rozpoczęto 
kontrolę podmiotów prowadzących działalność 
gospodarczą, nie objętych zorganizowanym 
systemem 

4 Kampania informacyjna na temat nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

4.1 

Wydanie ulotki informującej 
mieszkańców o obowiązku 
wypełnienia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz rozwiązaniu 
umowy z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne 

02.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,21 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk ulotek uzyskano dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

4.2 

Wykonanie naklejek 
wykorzystywanych w kampanii 
edukacyjno-informacyjnej dotyczącej 
nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

04.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,04 środki własne 
Naklejki są przekazywane dzieciom przy okazji 
organizacji konkursów oraz warsztatów 
edukacyjnych 
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4.3 

Wydanie biuletynu edukacyjno-
informacyjnego dotyczącego nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

9,07 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk biuletynu uzyskano dofinansowanie  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
Biuletyn w dalszym ciągu jest przekazywany 
mieszkańcom Gminy Gierałtowice, którzy 
składają deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4.4 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
zdjęcie prac plastycznych wykonanych 
przez dzieci z przedszkoli z terenu 
gminy Gierałtowice w ramach 
warsztatów pn. „Dobre rady na 
odpady” oraz harmonogram wywozu 
odpadów 

11.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,34 środki własne - 

4.5 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
scenkę podsumowującą 
dotychczasowy okres działania nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz harmonogram 
wywozu odpadów 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,58 środki własne - 

4.6 
Stworzenie zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy                  
w 2013 r. umieszczono zakładkę „Gospodarka 
odpadami” gdzie znajdują się informacje 
dotyczące systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

4.7 
Organizacja spotkań informacyjnych  
z mieszkańcami w ramach zebrań 
wiejskich 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Na zebraniach wiejskich przedstawiono 
mieszkańcom zasady funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi  

4.8 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
nowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi zamieszczane w 
„Wieściach Gminy Gierałtowice” 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W „Wieściach Gminy Gierałtowice” w latach 
2013-2014 umieszczane były artykuły 
dotyczące zasad funkcjonowania nowego 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

5 
Sporządzanie sprawozdań 
z funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

01.2013 03.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Sprawozdanie za 2012 rok przesłano                          
w terminie do Marszałka Województwa 
Śląskiego i WIOŚ w Katowicach 
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01.2014 03.2014   
Sprawozdanie za 2013 rok przesłano                      
w terminie do Marszałka Województwa 
Śląskiego i WIOŚ w Katowicach 

6 Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

6.1 
Funkcjonowanie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

980,62 * środki własne 

* kwota obejmuje całość umowy na odbiór                  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych           
z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługę 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych– wydatki poniesione łącznie              
w II półroczu 2013 r. i w 2014 r. 

6.2 
Wykonanie 4 tablic służących do 
oznakowania punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

09.2013 09.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,70 środki własne  

6.3 
Dzierżawa terenu przeznaczonego na 
prowadzenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

24,00  środki własne  

7 

Rozwój selektywnej zbiórki papieru, 
opakowań wielomateriałowych, szkła 
i tworzyw sztucznych, celem 
zwiększenia recyklingu tych odpadów 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.130,61* środki własne 

* kwota obejmuje całość umowy na odbiór                 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych              
z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługę 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych wraz z umową na wykonanie 
obowiązków Gminy Gierałtowice w zakresie 
wyposażenia nieruchomości zamieszkałych 
w pojemniki (kubły) służące do gromadzenia 
odpadów komunalnych zmieszanych  
– wydatki poniesione łącznie w II półroczu 
2013 r. i w 2014 r. 

8 

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
biodegradowalnych celem poddania 
ich procesom tlenowego bądź 
beztlenowego przerobu (w tym 
propagowanie kompostowników) 

2006 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji w sezonie wiosenno-letnim                    
i jesiennym. Urząd do końca czerwca 2013 r. 
pełnił funkcję koordynatora. Od lipca 2013 r. 
podmiotem odpowiedzialnym za odbiór tych 
odpadów jest Gmina. 

9 Budowa biogazowni 2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

33,33 środki własne 

W grudniu 2014 r. uzyskano nowe studium 
wykonalności dla inwestycji pn. „Budowa 
instalacji do produkcji biogazu w gminie 
Gierałtowice”. Zadanie nie zostało rozpoczęte               
z powodu braku środków finansowych. 
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10 Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

10.1 Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 

06.2013 06.2013  

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

44,24 

środki własne 

W czerwcu 2013 r. zbiórka odpadów sprzed 
nieruchomości. W 2014 r. zbiórka odpadów 
sprzed nieruchomości oraz zbiórka w PSZOK 
w ramach umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
* kwota obejmuje całość umowy na odbiór                  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych           
z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługę 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych– wydatki poniesione łącznie              
w II półroczu 2013 r. i w 2014 r. 

05.2014 06.2014 980,62 * 

10.2 
Zbiórka zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

05.2013 05.2013 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 

środki własne 

W czerwcu 2013 r. zbiórka odpadów sprzed 
nieruchomości. W 2014 r. zbiórka odpadów 
sprzed nieruchomości oraz zbiórka w PSZOK 
w ramach umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
* kwota obejmuje całość umowy na odbiór                  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych           
z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługę 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych– wydatki poniesione łącznie              
w II półroczu 2013 r. i w 2014 r. 

05.2014 06.2014 980,62 * 

11 Stworzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów budowlano – remontowych 

11.1 
Odbiór odpadów budowlano – 
remontowych w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

980,62 * środki własne 

Od lipca 2013 r. odpady budowlane 
i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami 
budów, na nieruchomościach zamieszkałych, 
z remontów prowadzonych we własnym 
zakresie zbierane w PSZOK 
*kwota obejmuje całość umowy na odbiór                  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych           
z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługę 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych– wydatki poniesione łącznie              
w II półroczu 2013 r. i w 2014 r. 

11.2 
Odbiór odpadów budowlano – 
remontowych bezpośrednio sprzed 

07.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,78 środki własne 
Uchwała nr XXXII/251/13 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 11.06.2013 r. 
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nieruchomości w ramach świadczenia 
przez Gminę usługi dodatkowej  01.2014 12.2014 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

13,43 środki własne 
Uchwała nr XXXVII/277/13 Rady Gminy 
Gierałtowice z dnia 28.11.2013 r.  

12 

Rozwój systemu selektywnej zbiórki 
odpadów niebezpiecznych oraz 
budowa gminnych punktów zbiórki 
odpadów niebezpiecznych 

05.2013 05.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

11,33 środki własne 

W maju 2013 r. Gmina zorganizowała mobilny 
punkt zbiórki komunalnych odpadów 
niebezpiecznych. Od lipca 2013 r. na terenie 
Gminy funkcjonuje PSZOK, w którym odbierane 
są odpady niebezpieczne 

13 Rozwój systemu selektywnej zbiórki przeterminowanych leków oraz zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych 

13.1 
Zbiórka zużytych baterii 
i akumulatorów małogabarytowych 

2007 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

W wyznaczonych miejscach w Gminie znajdują 
się pojemniki, w których przez cały rok 
mieszkańcy umieszczają zużyte baterie. 
Ponadto przez cały rok na terenie Gminy 
funkcjonuje PSZOK 

13.2 
Zbiórka przeterminowanych 
i zbędnych leków 

04.2010 06.2013 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,98 

środki własne 

W wyznaczonych miejscach w gminie znajdują 
się pojemniki, w których przez cały rok 
mieszkańcy umieszczają przeterminowane leki 
*kwota obejmuje całość umowy na odbiór                  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych           
z terenu gminy Gierałtowice oraz obsługę 
gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych– wydatki poniesione łącznie              
w II półroczu 2013 r. i w 2014 r. 

07.2013 w toku 980,62 * 

14 Tworzenie warunków do selektywnej zbiórki pozostałych odpadów 

14.1 
Zbiórka zużytych opon z samochodów 
osobowych, ciężarowych i dostawczych 
oraz opon rolniczych 

04.2013 04.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Firma odbierała zużyte opony z wyznaczonych 
miejsc w określonych dniach. 

15 
Aktualizacja inwentaryzacji azbestu i 
wyrobów zawierających azbest, 
zlokalizowanych na terenie gminy 

06.2013 07.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

7,90 

środki własne, 
środki 

Ministerstwa 
Gospodarki 

W dnia 28.11.2013  r. Uchwałą 
Nr XXXVII/278/13 Rady Gminy Gierałtowice 
został przyjęty „Program usuwania azbestu               
i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 
Gierałtowice na lata 2013 – 2032” 

16 
Opracowanie gminnego programu 
usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

08.2013 11.2013 

17 

Dofinansowanie poniesionych kosztów 
na realizację prac związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

2011 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,85 środki własne 
Dotacje na mocy Uchwały Nr VIII/63/11 Rady 
Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011 r. 
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18 

Akcja informacyjna dotycząca 
możliwości dofinansowania 
poniesionych kosztów związanych 
z usuwaniem azbestu i wyrobów 
zawierających azbest 

2012  w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Informacja na stronie internetowej Urzędu oraz 
tablicach ogłoszeń 

19 
Monitorowanie miejsc zagrożonych 
powstawaniem dzikich wysypisk 
odpadów 

03.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

 
w ramach 

zadań 
własnych 

środki własne 

Objazd gminy wiosną i jesienią celem 
identyfikacji i usunięcia dzikich wysypisk 
odpadów znajdujących się m.in. przy drogach 
gminnych; z pozostałych działek gminnych 
odpady są w miarę możliwości na bieżąco 
usuwane siłami własnymi urzędu. 

03.2014 11.2014 

20 
Wydawanie decyzji w sprawie 
usuwania odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
- - 

21 
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

21.1 
Udział w akcji „Segregujesz – 
zyskujesz” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej poprzez 
posiadane plakaty i ulotki 

21.2 
Udział w akcji „Kochasz dzieci-nie pal 
śmieci” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej poprzez  
posiadane plakaty i ulotki 

21.3 
Stworzenie zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

21.4 

Artykuły i filmiki edukacyjne dotyczące 
spalania odpadów umieszczone na 
stronie internetowej gminy 
Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

21.5 
Artykuły edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów zamieszczane                 
w „Wieściach Gminy Gierałtowice” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

22 Wspieranie zajęć edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych 

22.1 
Organizacja warsztatów edukacyjnych 
w Parku Śląskim w Chorzowie  

10.2013 10.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,60 środki własne Nagroda za zaangażowanie w akcję  „Sprzątanie 
świata – Polska 2013” 
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22.2 

Organizacja zajęć ekologiczno-
przyrodniczych pn. „Małe 
laboratorium” oraz „Globalne 
śniadanie” dla uczniów Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum                       
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym                
w Gierałtowicach, Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Przyszowicach, 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym                   
w Paniówkach i oraz dla uczniów 
Szkoły Podstawowej w Chudowie 

11.2014 11.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,08 środki własne Nagroda za zaangażowanie w akcję  „Sprzątanie 
świata – Polska 2014” 

22.3 

Organizacja warsztatów edukacyjnych 
pn. „Dobre rady na odpady” dla dzieci   
z Przedszkola w Chudowie, 
Przedszkola Gminnego                                     
w Gierałtowicach, Przedszkola 
Gminnego w Paniówkach i Przedszkola 
Gminnego w Przyszowicach 

10.2013 10.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,60 środki własne - 

22.4 

Organizacja zajęć ekologiczno-
przyrodniczych pn. „Torba w kwiatki 
na Gwiazdkę” dla dzieci z gminnego 
przedszkola w Przyszowicach 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,2 środki własne - 

22.5 

Objęcie przez Wójta Gminy 
Gierałtowice honorowym patronatem 
warsztatów ekologicznych w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gierałtowicach 

12.2013 05.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - - 

22.6 

Dofinansowanie warsztatów 
ekologicznych pn. „System gospodarki 
odpadami – prawidłowa segregacja 
odpadów” dla uczniów III klasy 
gimnazjum Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Przyszowicach 

04.2013 04.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,45 środki własne - 

22.7 
Zakup filmu edukacyjnego pt. "Gdzie 
znikają śmieci" 

11.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,03 środki własne - 

22.8 

Zakup książek pt.: „Recykling                           
i odpadki”, „Rady na odpady”                           
i „Biblioteka wiedzy. Ekologia i ochrona 
środowiska” 

11.2013 02.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,31 środki własne - 
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23 Tworzenie warunków prowadzenia akcji „sprzątanie świata” 

23.1 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2013” 

09.2013 09.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,11* środki własne * zakup rękawiczek gumowych, worków oraz 
wywóz zebranych odpadów 

23.2 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2014” 

09.2014 09.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,02* środki własne * zakup rękawiczek gumowych, worków oraz 
wywóz zebranych odpadów 

24 

Uwzględnianie w przetargach zakupów 
wyrobów zawierających materiały lub 
substancje pochodzące z recyklingu 
odpadów; włączanie do procedur 
zamówień publicznych kryteriów 
związanych z ochroną środowiska 
i zapobieganiem powstawania 
odpadów 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

W przetargu na wykonanie zadania pn. „Odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych               
z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Gierałtowice oraz obsługę gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych” 
oprócz ceny jako podstawowego  kryterium 
oceny ofert (70%) dodatkowe punkty 
przyznawano za posiadane zasoby (30 %) oraz 
stosowanie przez Wykonawcą certyfikowanych 
przez uprawnione jednostki certyfikacyjne 
procedur zarządzania środowiskowego, np. 
w oparciu o system zarządzania środowiskiem 
i audytu (EMAS) lub norm zarządzania 
środowiskiem opartych na europejskich lub 
międzynarodowych normach (30 %) 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1 
Tworzenie regionalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 

2012 w toku 
Zarząd 

Województwa 
b.d. 

środki własne 
WFOŚiGW 

Uchwała  Sejmiku Województwa Śląskiego                 
z dnia 24.08.2012 r. w sprawie wykonania 
„Planu gospodarki odpadami  dla województwa 
śląskiego 2014”  
Uchwała weszła w życie 09.10.2012 r. W latach 
2013 – 2014 uchwała ta była zmieniana 
pięciokrotnie 

2 

Budowa zakładów zagospodarowania 
odpadów spełniających wymagania 
regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych. 

- - 
przedsiębiorcy            

związki 
międzygminne 

- - 

Na terenie Gminy nie budowano zakładów 
gospodarowania odpadów spełniających 
wymagania regionalnej instalacji przetwarzania 
odpadów komunalnych 

3 

Wspieranie wdrażania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie 
technologii odzysku                                            
i unieszkodliwiania odpadów 

- - 
przedsiębiorcy            

związki 
międzygminne 

- - 
Na terenie Gminy nie budowano zakładów 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
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4 

Zwiększenie kontroli w zakresie 
wypełniania przez podmioty ustaleń, 
zawartych w posiadanych 
zezwoleniach/decyzjach                            
(m. in. na zbieranie, odzysk                               
i unieszkodliwianie odpadów) 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Starostwo 
Powiatowe               
w Gliwicach            

WIOŚ w 
Katowicach 

w ramach 
zadań 

własnych 

w ramach 
zadań 

własnych 

Starostwo Powiatowe w Gliwicach oraz 
WIOŚ w Katowicach na bieżąco dokonuje 
kontroli wypełniania przez podmioty ustaleń 
zawartych w posiadanych przez nich 
zezwoleniach/decyzjach 

5 

Utrzymanie wymaganych poziomów 
odzysku i recyklingu zużytego sprzętu 
oraz osiągnięcie poziomu 
selektywnego zbierania zużytego 
sprzętu w wysokości 
4kg/mieszkańca/rok 

- - 

Organizacje 
Odzysku 

Producenci 
sprzętu 

elektrycznego i 
elektronicznego 

- - - 

 

Tabela 13. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb  

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1 
Promocja rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki poprzez działania 
edukacyjno – szkoleniowe 

2013 2014 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne Współpraca przy szkoleniach organizowanych 
przez inne jednostki, m. in. ARiMR oraz ŚODR 

2 

Monitorowanie miejsc zagrożonych 
powstawaniem dzikich wysypisk 
odpadów, ich likwidacja i 
egzekwowanie sankcji wobec 
sprawców tych zanieczyszczeń 

2013 2014 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Objazd gminy wiosną i jesienią celem 
identyfikacji i usunięcia dzikich wysypisk 
odpadów znajdujących się m.in. przy drogach 
gminnych; z pozostałych działek gminnych 
odpady są w miarę możliwości na bieżąco 
usuwane siłami własnymi urzędu; wydawanie 
decyzji nakazującej usunięcie odpadów                        
z działek prywatnych  
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3 

Organizacja lekcji wychowania 
ekologicznego dla dzieci i młodzieży 
oraz szkoleń dla rolników z zakresu 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

2013 2014 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4,81 * środki własne 

Gmina współpracowała z ARiMR oraz ŚODR              
w organizacji szkoleń dla rolników (brak 
poniesionych kosztów). W niektórych                          
z organizowanych lekcji wychowania 
ekologicznego dla dzieci i młodzieży oraz 
warsztatach ekologicznych pośrednio 
nawiązywano do tematyki ochrony 
powierzchni ziemi i gleb. Gmina ponadto 
organizowała akcję Sprzątania świata (* koszty 
organizacji ww. akcji) 

4 

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

- - Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - W latach 2013-2014 nie uchwalono zmian 
planu zagospodarowania przestrzennego 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1 
Wykonanie badań gleb na poziom pH 
i wapnowanie gleb kwaśnych 

12.2014 12.2014 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,39 środki własne 

Badanie poziomu pH  próbek gleb, 
przekazanych przez rolników, zostały 
wykonane przez Okręgową Stację Chemiczno-
Rolniczą w Gliwicach 

2 
Organizacja programów doradczych 
dla rolników i zainteresowanych 
produkcją rolniczą 

- - 
organizacje 
ekologiczne 

ODR 
b.d. środki własne Brak informacji dotyczących organizacji 

programów doradczych 

3 
Wykorzystanie nieużytków na uprawę 
roślin energetycznych 

- - 
właściciele 

gospodarstw 
rolnych 

b.d. środki własne - 

4 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki 

- - 
właściciele 
terenów, 

Nadleśnictwa 
b.d. środki własne 

Nadleśnictwo w Katowicach, jak również 
Nadleśnictwo w Rybniku nie prowadziło prac 
związanych z zalesianiem gruntów 
stanowiących nieużytki na terenie gminy 
Gierałtowice 

5 Rekultywacja zalewiska Wn-35 na 
terenie gminy Gierałtowice 

1995 w toku KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie w trakcie realizacji 

6 

Wykonanie regulacji potoku 
Chudowskiego w km 1+187 – 4+035  
w ramach likwidacji zagrożenia 
powodziowego w zlewni potoku 
Chudowskiego 

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej 
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7 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Realizacja zadania wraz z zadaniem ujętym 
w poz. 14 

8 

Wykonanie rowu opaskowego 
pomiędzy ciekiem Ch-2  
a doprowadzalnikiem i rowu 
odwadniającego teren po północnej 
stronie rowu A w Przyszowicach 

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 
Kopalnia posiada projekt. W dalszym ciągu 
trwają negocjacje z właścicielami działek                  
o wyrażenie zgody na realizację zadania 

9 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej 

10 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne W latach 2013-2014 wykonano projekt. 
Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015 r. 

11 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne - 

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 w toku KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 

Kopalnia posiada projekt;  
Realizacja zadania została podzielona na 
trzy etapy: 

1.  budowa grobli ziemnej z przesłoną 
przeciwfiltracyjną (zadanie zakończone); 
2. Budowa przepompowni (zadanie                 
w trakcie realizacji); 
3. Remont i przebudowa doprowadzalnika 

13 

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

2011 2012 KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie zakończono w 2012 r. 
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14 

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

2013 w toku KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 
Zadanie na etapie sporządzania dokumentacji 
projektowej i uzyskiwania decyzji 
administracyjnych 

15 Odwodnienie terenu w rejonie rowów 
nr 2 i 3 na zawalu Wn-35 

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie realizowane będzie w 2015 r. 

16 
Budowa przepompowni w dolinie 
potoku Gierałtowickiego wraz  
z rekultywacją terenu przyległego 

2013 2014 KWK „Knurów 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne Zadanie zostało wykonane 

17 

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

2012 12.2013 KWK „Knurów 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne Zadanie zostało wykonane 

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

2014 w toku KWK „Knurów 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin 
zakończenia – 2015 r. 

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

- - KWK „Knurów 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne 
Zbiornik stanowi dodatkową retencję                       
do przepompowni w dolinie potoku 
Gierałtowickiego 

 

Tabela 14. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony powietrza 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1 

Modernizacja kotłowni  
w budynkach użyteczności 
publicznej 

09.2013 10.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

18,45 środki własne  

W roku 2013 r. wykonany projekt budowlano 
– wykonawczy przebudowy kotłowni 
węglowej na gazową w budynku  przedszkola 
oraz OSP w Paniówkach przy  
ul. Darwina. Zadanie nie zostało rozpoczęte  
z powodu braku środków finansowych 

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 2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

19,00 środki własne 

W roku 2012 sporządzono aktualizację 
„Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe”. 
Uchwałą Nr XXXIII/258/13 z dnia 
25.06.2013 r. Rada Gminy Gierałtowice 
przyjęła ww. aktualizację 
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3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

3.1 
Termomodernizacja 2 ścian budynku  
Urzędu Gminy Gierałtowice  
o łącznej powierzchni  76,99 m2 

02.2013  04.2013   
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

12,36 środki własne   

4. 

Opracowano projekt wykonania 
zadania pn. „Budowa instalacji 
fotowoltaicznej oraz pompy ciepła” 
w ramach zadania „Budowa Ośrodka 
Zdrowia w Przyszowicach” 

08.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

11,70 środki własne  

5. 
Budowa biogazowni na terenie 
Gminy Gierałtowice 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

33,33 
środki własne 

W roku 2014 opracowano nowe studium 
wykonalności inwestycji. Zadanie nie zostało 
rozpoczęte z powodu braku środków 
finansowych 

6. 

Prowadzenie dofinansowania do 
wymiany nieekologicznych źródeł 
ogrzewania w budynkach 
mieszkalnych na terenie gminy 

01.2013 w toku  
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

81,00 środki własne  

Dotacja udzielana jest osobom fizycznym na 
zasadach określonych w Uchwale  
Nr VIII/62/11 Rady Gminy Gierałtowice  
z dnia 19 maja 2011r. 

7. 
Przygotowanie Programu 
Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE)  05.2014 w toku 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

48,03 
środki własne, 

NFOŚiGW 

W maju 2014 r Rada Gminy Gierałtowice 
podjęła chwałę Nr XLII/324/14 w sprawie 
przyjęcia środków z Funduszu Spójności na 
realizację zadania pn. „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Gierałtowice”  
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko.   W dniu 
25.11.2014 r. została zawarta umowa na 
opracowanie „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Gierałtowice” 

8. 

Realizacja Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji poprzez stworzenie 
systemu zachęt do wymiany 
systemów grzewczych do uzyskania 
wymaganego efektu ekologicznego 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

W okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto 
realizacji założeń „Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla gminy Gierałtowce” 
(termin opracowania ww. projektu 
31.05.2015 r.) 
Wsparcie inwestycji w zakresie wymiany 
systemów grzewczych realizowane jest na 
podstawie uchwały wymienionej w poz. 6. 
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9. 

Kontrola gospodarstw domowych 
w zakresie posiadania umów na 
odbiór odpadów oraz przestrzegania 
zakazu spalania odpadów 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W I półroczu 2013 r. prowadzona była 
ewidencja umów zawieranych z właścicielami 
nieruchomości na terenie gminy. Od 
01.07.2013r. obowiązuje nowy  system 
gospodarowania odpadami. Deklarację 
o wysokości opłaty na dzień 31.12.2014 r. 
złożyło 99,72% właścicieli posesji 
zamieszkałych 

10. 
Przebudowa ul. Polnej 
w Przyszowicach wraz z budową 
kanalizacji deszczowej 

04.2013 09.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

901,40 

PGK Sp z o.o. 
KW KWK 
„Sośnica-

Makoszowy” 

Wykonany został I etap zadania obejmujący 
wymianę wodociągu wraz z odtworzeniem 
nawierzchni jezdni. Ze względu na brak 
środków finansowych nie wykonano 
przebudowy drogi oraz budowy kanalizacji 
deszczowej 

11. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Pogrzeby 
w Przyszowicach 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice,  

b.d 
PGK Sp. z o.o.  

w Przyszowicach 

Z powodu niedostatecznych środków 
finansowych zadanie ograniczono do 
wykonania remontu nawierzchni jezdni. 
Zadanie zrealizowane w ramach zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Przyszowicach” 

12. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Chopina  
w Gierałtowicach. 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

77,10 środki własne 
Z powodu niedostatecznych środków 
finansowych zadanie ograniczono do 
wykonania remontu nawierzchni jezdni 

13. 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Stawowej 
w Przyszowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

- - 
Rezygnacja z realizacji zadania – 
dokumentacja projektowa straciła ważność 

14. 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Bocznej 
w Chudowie 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

1.967,10 

środki własne, 
NPPDL.,  

J.S.W S.A. 
 KWK Budryk 

- 

15. 

Przebudowa ulicy Skotnickiej  
i budowy drogi zbiorczej od  
ul. Skotnickiej do pływalni  
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

  
Brak środków finansowych zabezpieczonych 
w budżecie gminy na realizację zadania 

16. 

Przebudowa ul. K. Miarki  
w Gierałtowicach od skrzyżowania  
z łącznikiem nr 3 wraz z budową 
kanalizacji deszczowej z przyłączami 
oraz budową chodnika” 

2013 2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.581,00 

środki własne, 
NPPDIL, 

 KW S.A KWK 
„Knurów-

Szczygłowice” 

- 

17. 
Budowa drogi ulica Graniczna na 
odcinku od ul. Gliwickiej do  
ul. Powstańców 

-  - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Brak środków finansowych zabezpieczonych 
w budżecie gminy na realizację zadania 
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18. 
Projekt przebudowy drogi  
ul. Działkowa w Paniówkach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30,87 środki własne  

19. 
Projekt przebudowy drogi  
ul. Powstańców Śl. w Paniówkach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

26,32 środki własne  

20. 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. 

20.1 

Artykuły,  filmiki edukacyjne 
dotyczące spalania odpadów 
umieszczane na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

20.2 
Artykuły edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska zamieszczane  
w „Wieściach Gminy Gierałtowice” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych  
środki własne - 

20.3 
Udział w akcji „Kochasz dzieci nie pal 
śmieci” oraz „Segregujesz  - 
zyskujesz” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej poprzez 
posiadane plakaty i ulotki 

20.4 

Zakup filmów edukacyjnych pt. 
„Alternatywne źródła energii – 
wiatr”, „Alternatywne źródła energii 
– słońce”, „Czysta energia” 

11.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,11 środki własne - 

21. 

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 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

- - 
W okresie sprawozdawczym nie dokonywano 
zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego  

22. 
Budowa nowych ścieżek 
rowerowych i tras rowerowych 

2013 2014 

Urząd Gminy 
Gierałtowice, 

Starostwo 
Powiatowe 

35.00 środki własne 

Udzielono pomocy finansowej dla powiatu 
gliwickiego na realizacje zadania „Zaplecze 
aktywnej turystyki rowerowej dla 
mieszkańców zachodniej części Subregionu 
Centralnego” 

23. 

Utrzymanie systemu informowania 
mieszkańców o aktualnym stanie 
zanieczyszczenia powietrza oraz  
o jego wpływie na zdrowie 

2011 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,66 środki własne *koszt wysyłania smsów 

ZADANIA KOORDYNOWANE 
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1 

Wprowadzanie upraw roślin 
energetycznych na terenach 
zrekultywowanych w celu 
zapewnienia dodatkowego nośnika 
energii. 

- - 
właściciele 

terenów 
b.d środki własne - 

2 
Budowa i przebudowa istniejących 
sieci gazowych.  

- - 
przedsiębiorstwo 

gazownicze 
b. d. środki własne - 

3 
Budowa instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

- - 
podmioty 

gospodarcze 
b. d. 

środki własne, 
WFOŚiGW; 
NFOŚiGW; 
środki UE 

Możliwość pozyskania preferencyjnych 
pożyczek w wybranych bankach na zakup 
kolektorów słonecznych 

 

Tabela 15. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1 
Przebudowa ul. Polnej  
w Przyszowicach wraz z budową 
kanalizacji deszczowej 

04.2013 09.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

901,40 

PGK Sp. z o.o. w 
Przyszowicach, 
KWK „Sośnica-
Makoszowy” 

Wykonano I etap zadania obejmujący wymianę 
wodociągu wraz z odtworzeniem nawierzchni 
jezdni. Ze względu na brak środków 
finansowych nie wykonano przebudowy drogi 
oraz budowy kanalizacji deszczowej 

2 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Pogrzeby 
w Przyszowicach 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
 PGK Sp. z o.o. 

w 
Przyszowicach 

Z powodu niedostatecznych środków 
finansowych zadanie ograniczono do 
wykonania remontu nawierzchni jezdni. 
Zadanie zrealizowane w ramach zadania 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  
w Przyszowicach” 

3 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi  
ul. Chopina w Gierałtowicach 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

77,10 środki własne 
Z powodu niedostatecznych środków 
finansowych zadanie ograniczono do 
wykonania remontu nawierzchni jezdni 

4 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowa drogi ul. Stawowej 
w Przyszowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
Rezygnacja z realizacji zadania-dokumentacja 
projektowa straciła ważność 
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5 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz 
z przebudową drogi ul. Bocznej 
w Chudowie 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.967,10 

środki własne, 
dofinansowani

e w ramach 
NPPDL, J.S.W. 

S.A.      
 KWK „Budryk” 

- 

6 

Przebudowa ulicy Skotnickiej 
i budowa drogi zbiorczej od 
ul. Skotnickiej do pływalni 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne Brak środków finansowych  

7 

Przebudowa ul. K. Miarki w 
Gierałtowicach od skrzyżowania 
z łącznikiem nr 3 wraz z budową 
kanalizacji deszczowej z przyłączami 
oraz budową chodnika 

2013 2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.581,00 

Środki własne, 
dofinansowani

e w ramach 
NPPDL, 

Kompania 
 Węglowa S.A. 

 KWK 
„Knurów-

Szczygłowice” 

- 

8 
Budowa drogi ulica Graniczna na 
odcinku od ul. Gliwickiej do  
ul. Powstańców Śl. 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

 środki własne Brak środków finansowych 

9 
Projekt przebudowy drogi  
ul. Działkowej w Paniówkach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30,87 środki własne - 

10 
Projekt przebudowy drogi  
ul. Powstańców Śl.  w Paniówkach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

26,32 środki własne - 

11 

Tworzenie pasów zieleni przy 
głównych trasach komunikacyjnych 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie linii 
kolejowych 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,91 Środki własne 

W roku 2013 wykonano nowe nasadzenia  
w ilości 50 szt. Żywotników w pasie drogowym 
ul. Kolejowej w Przyszowicach, zaś w 2014 
uzupełniono nasadzenia w miejsce obumarłych 
krzewów 

12 
Gromadzenie danych nt. zagrożenia  
i emisji hałasu w gminie Gierałtowice 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Źródłem informacji o obiektach stwarzających 
zagrożenie akustyczne jest np. spis wydanych 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
uwzględniających wymagania dotyczących 
ochrony środowiska przed hałasem 
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13 

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  

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
W latach 2013-2014 nie uchwalano zmian 
planu zagospodarowania przestrzennego 

14 
Opracowanie programów 
edukacyjnych uświadamiających 
problemy ochrony przed hałasem 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Edukacja ekologiczna w latach 2013-2014 
została skierowana głównie na problem 
gospodarki odpadami 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1 

Kontrolowanie poszczególnych 
jednostek pod względem 
posiadanych decyzji  i dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
WIOŚ w 

Katowicach 
b.d. środki własne 

WIOŚ w Katowicach w ramach zadań własnych 
na bieżąco kontroluje jednostki jednostek pod 
względem posiadanych decyzji i dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów hałasu 

2 

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

- - zarządcy dróg - - 
W latach 2013-2014 na terenie Gminy 
Gierałtowice nie budowano ekranów 
akustycznych 

3 

Opracowanie koncepcji zmian ruchu 
samochodowego (np. poprzez jego 
skanalizowanie) w celu poprawy 
klimatu akustycznego terenów 
przyległych 

- - zarządcy dróg - - 
W okresie objętym raportem nie opracowano 
koncepcji zmian ruchu samochodowego 

4 

Stworzenie systemu monitoringu 
hałasu obejmującego urządzenia do 
pomiaru klimatu akustycznego oraz 
bazy danych do przechowywania i 
przedstawiania wyników pomiarów 

2012 w toku 

Zarząd 
Województwa 

WIOŚ w 
Katowicach 

b.d. środki własne 

Dla terenów, na których poziom hałasu 
przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się 
program ochrony środowiska przed hałasem; 
Program taki dla województwa śląskiego został 
uchwalony w 2010r. (do roku 2013 z 
uwzględnieniem perspektywy do 2018) 
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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 w toku 

Zarząd 
Województwa 

WIOŚ w 
Katowicach 

b.d. środki własne 

W 2013 i 2014 roku nie sporządzano map 
akustycznych w ramach monitoringu hałasu  
w rejonach szczególnie zagrożonych. Mapy 
akustyczne zostaną zaktualizowane po 
przyjęciu przez Sejmik Województwa Śląskiego 
„Program ochrony środowiska przed hałasem 
dla województwa śląskiego do roku 2018 dla 
terenów poza aglomeracjami, położonych 
wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu 
powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie  
i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie.” 

 

Tabela 16. Harmonogram realizacji programu w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Opracowanie planu 
zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem zagrożeń powstania 
pól elektromagnetycznych 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Nie uchwalano zmian planów zagospodarowania 
przestrzennego 

2. 
Preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego  

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Kontrola zgodności lokalizacji nowych instalacji 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

Gromadzenie i analiza danych nt. 
instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne wymagających 
zgłoszeń 

2013 2014 

Powiat Gliwicki 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Śląskiego 

b.d środki własne 
Instalacje emitujące pola elektromagnetyczne o 
określonych parametrach wymagają zgłoszenia 
do Starosty bądź Marszałka Województwa 
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Tabela 1. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przyrody 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1 

Objęcie ochroną drzew – propozycje 
pomników przyrody oraz prace 
pielęgnacyjno – konserwacyjne 
istniejących i proponowanych 
pomników przyrody 

2013 w toku  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

-  środki własne 

W okresie sprawozdawczym nie 
podejmowano uchwały w sprawie objęcia 
nowych drzew pomnikami przyrody.  Pomniki 
przyrody znajdujące się na terenie gminy 
Gierałtowice nie wymagały  
w okresie sprawozdawczym wykonania prac 
pielęgnacyjnych 

2. Realizacja zieleni urządzonej w lokalnych obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych, tworzonych m.in. na bazie terenów leśnych 

2.1 

Nasadzenia drzew oraz krzewów na 
terenie Zespołu Pałacowo 
Parkowego  w ramach projektu 
„Powiat Przyjazny Środowisku” 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

1,84 

środki własne, 
dofinansowane  

z Starostwa 
Powiatowego 

Nasadzenia drzew  oraz krzewów zostały 
dofinansowane oraz wykonane w ramach 
projektu „Powiat Przyjazny Środowisku” na 
terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego  
w Przyszowicach 

3. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony zwierząt poprzez zawieszania budek lęgowych. Edukacja ekologiczna dzieci i dorosłych w zakresie ochrony przyrody 

3.1 
Nasadzenia drzew oraz krzewów na 
terenie Zespołu Pałacowo – 
Parkowego w Przyszowicach 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

1,84 

środki własne, 
dofinansowane  

z Starostwa 
Powiatowego 

Nasadzenia drzew oraz krzewów na terenie 
Zespołu Pałacowo – Parkowego  
w Przyszowicach w ramach projektu „Powiat 
Przyjazny Środowisku” wraz udziałem 
przedszkolaków z Przyszowic 

3.2 

Zakup sadzonek w ramach akcji 
„Zazieleniamy naszą gminę” na 
potrzeby promocji zbiórki odpadów 
niebezpiecznych 

2013 2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,40 środki własne  

3.3 

Organizacja zajęć ekologiczno-
przyrodniczych pn. „Dokarmiajmy 
ptaki mądrze” dla dzieci z gminnego 
przedszkola w Przyszowicach 

2014 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,15 środki własne  

3.4 

Dofinansowanie warsztatów 
ekologiczno-przyrodniczych na 
terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego dla uczniów klas 

05.2013 05.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,45 środki własne  
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czwartych Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach 

3.5  

Dofinansowanie warsztatów 
ekologiczno-przyrodniczych na 
terenie Ojcowskiego Parku 
Narodowego dla uczniów klas 
czwartych Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach  

06.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,33 środki własne  

3.6 

Dofinansowanie wycieczki do 
Słowińskiego Parku Narodowego dla 
uczniów klas trzecich Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w 
Gierałtowicach 

06.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne  

3.7 

Dofinansowanie warsztatów 
przyrodniczych pt. „Akademia 
Małego Odkrywcy” skierowanych do 
dzieci z gminnego przedszkola  
w Przyszowicach  

10.2013 10.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,00 środki własne  

3.8 
Zakup książek pt. „Świat bez 
tajemnic. Niezwykłe zwierzęta. 
Ciekawostki ze świata zwierząt” 

11.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,04 środki własne  

3.9 

Dofinansowanie przygotowania  
wydania ulotek o charakterze 
ekologicznym rozdawanych na 
warsztatach edukacji ekologicznej 
odbywających się na terenie 
Śląskiego Ogrodu Botanicznego 

06.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,00 środki własne  

4. Rewitalizacja i utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni urządzonej 

4.1 
Rewitalizacja i utrzymanie 
istniejących obszarów zieleni 
urządzonej 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

35,29 środki własne 
Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne i wycinka 
drzew rosnących na działkach stanowiących 
własność gminy Gierałtowice 

4.2 
Tworzenie nowych obszarów zieleni 
urządzonej 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6,59 środki własne 
Nasadzenia 111 szt. drzew oraz 36 sztuk 
krzewów na działkach stanowiących własność 
gminy Gierałtowice 

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 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWIKKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013-2014 

81 

5.1 

Opracowanie opisu ścieżki 
dydaktycznej pn. „Łąki i lasy 
gierałtowickie” wraz  
z opracowaniem projektu 
graficznego folderów oraz 
terenowych tablic edukacyjnych 

06.2014 11.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

12,92 środki własne 

W 2015 r. zostaną zamontowane tablice 
edukacyjno – informacyjne w terenie oraz 
zostaną wydane foldery edukacyjne opisujące 
trasę ścieżki dydaktycznej pn. „Łąki i lasy 
gierałtowickie”  

5.2. 
Odnowienie tablic ścieżki 
przyrodniczo – dydaktycznej  
w Zespole Pałacowo – Parkowym 

11.2014 11.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,35 środki własne  

6 

Rewaloryzacja zabytkowych założeń 
zieleni poprzez pielęgnację 
drzewostanu na terenie Zespołu 
Pałacowo – Parkowego  
w Przyszowicach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,12 środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1 
Zakładanie platform pod gniazda 
bocianie 

2013 2014 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

zakłady 
energetyczne 

w ramach 
zadań 

własnych 
gminy 

środki własne 

Wymiana platformy przy ul. Polnej  
w Przyszowicach.  
Założenie nowej platformy na drzewie przy  
ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach 

2 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki 

- - 

Właściciele 
terenów, 

Nadleśnictwo 
Katowice, 

Nadleśnictwo 
Rybnik 

- - 

Nadleśnictwo w Katowicach jak również 
Nadleśnictwo w Rybniku nie prowadziło prac 
związanych w zalesianiem gruntów 
stanowiących nieużytki na terenie Gminy 
Gierałtowice 

3 

Rekultywacja terenów 
zdegradowanych poprzez zalesianie 
przy współpracy  
z nadleśnictwami 

- - 

Zakłady górnicze, 
właściciele 
gruntów, 

Nadleśnictwo 
Katowice, 

Nadleśnictwo 
Rybnik  

- - 

Zakłady górnicze, Nadleśnictwo w Katowicach 
jak również Nadleśnictwo w Rybniku nie 
prowadzą prac związanych w zalesianiem 
gruntów stanowiących tereny zdegradowane 
na terenie Gminy Gierałtowice 

4 
Nasadzenia  294 sztuk drzew na 
terenie boiska LKS w Przyszowicach 

2013 2014 
KW KWK 
„Sośnica-

Makoszowy” 
b.d 

Środki własne 
KW KWK 
„Sośnica-

Makoszowy” 

W latach 2013 oraz 2014 na terenie boiska 
LKS „Jedność 35” Przyszowice” – działka 
stanowiąca własność gminy Gierałtowice, KW 
KWK „Sośnica – Makoszowy” dokonała 
nasadzeń nowych drzew z rodzaju Żywotnik 
w ilości 294 sztuk. Nasadzenia te zostały 
wykonane jako nasadzenia zastępcze 
wynikające z wydanych dla KW KWK „Sośnica 
–Makoszowy” decyzji na usunięcie drzew 
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Tabela 17. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz 
bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 

Jednostka 
odpowiedzialn

a 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Wykrywanie, rozpoznawanie 
i monitorowanie sytuacji 
stwarzających zagrożenie ludzi 
i środowiska oraz zapewnienie obiegu 
informacji o zagrożeniach 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Zarządzenie Wójta Gminy 
Gierałtowice Nr 0050.169.2012  
z dnia 22.10.2012r. w sprawie 
przygotowania i zapewnienia 
działania systemu wczesnego 
ostrzegania o zagrożeniach ludzi  
i środowiska na terenie Gminy 
Gierałtowice 

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 w toku 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Miasto Zabrze  
Miasto Gliwice 

- środki własne 

Ekspertyza opracowana w 2012 r. 
W dniu 15.10.2014r. Wójt Gminy 
Gierałtowice wydał Zarządzenie 
Nr 0050.187.2014 w sprawie 
rozpoczęcia prac przygotowawczych 
i projektowych suchego zbiornika  
na potoku Ornontowickim poniżej  
ul. Brzezina w Gminie Gierałtowice 

3. 
Doposażenie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w nowoczesny 
sprzęt 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

28,85 środki własne 

W 2013r. zakupiono 2 aparaty 
ochrony dróg oddechowych,  
w 2014r. zakupiono dla OSP Chudów 
silnik zaburtowy do łodzi 

4. 
Bieżące utrzymanie Jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

92,90 środki własne 

Bieżący zakup paliwa, utrzymanie 
budynków, samochodów i sprzętu, 
ubezpieczenie strażaków i wozów 
bojowych, obsługa 
telekomunikacyjna 

5. 
Utrzymanie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

23,04 środki własne - 

6. 

Kontrola stanu zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych (wały 
przeciwpowodziowe) wraz 
z wytypowaniem odcinków  
do rekonstrukcji i modernizacji 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice       

RZGW Gliwice  
ŚIZMiUW 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 
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7. 
Budowa lokalnego systemu 
monitoringu (przeciwpowodziowego) 
dla gminy 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

8. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 
o zagrożeniach 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,66 środki własne 
Realizacja w ramach systemu SWO  
*koszt wysyłania smsów 

9. 
Utrzymywanie drożności 
administrowanych cieków wodnych 

2013 2014 

Urząd Gminy 
Gierałtowice,  

Gminna Spółka 
Wodna 

321,01 

środki własne, 
dotacja Urzędu 
Wojewódzkiego 
w Katowicach, 

składki Gminnej 
Spółki Wodnej 

- 

10. 

Budowa urządzenia 
hydrotechnicznego do wys. 1 m przy 
łączniku ulic Brzeg i Polnej 
w Przyszowicach 

07.2012 08.2012 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - Zadanie zrealizowane w 2012r. 

11. 
Bieżąca konserwacja i modernizacja 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych  

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
potrzeb 

środki własne 

W okresie 2013 - 2014 nie 
przeprowadzano konserwacji oraz 
modernizacji  urządzenia 
hydrotechnicznego przy łączniku ulic 
Brzeg i Polnej w Przyszowicach 

12. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
ograniczenia zabudowy mieszkalnej 
i przemysłowej na terenach 
zalewowych  

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Nie uchwalano zmiany planu 
zagospodarowania przestrzennego  
w latach 2013-2014 

13. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań 
w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 
Strona internetowa UG Gierałtowice 
zakładka Zarządzanie Kryzysowe 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Aktualizacja tras optymalnych dla 
przewozu substancji niebezpiecznych  

2013 2014 
Wojewoda 

Śląski 
b.d. środki własne - 

2. 

Wyznaczanie i budowa miejsc 
postojowych dla pojazdów 
przewożących materiały 
niebezpieczne  

2013 2014 

Wojewoda 
Śląski,  
Zarząd 

Województwa 

b.d. środki własne - 

3. 
Wyznaczenie obszarów zalewowych 
tam, gdzie nie zostały jeszcze 
wyznaczone  

-  RZGW Gliwice - - - 
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4. 
Wykonanie zabudowy regulacyjnej 
potoków na terenie gminy  

-  
RZGW Gliwice, 

 ŚIZMiW 
- środki własne - 

5. 
Zwiększanie retencyjności oraz 
zabudowy regulacyjnej zlewni rzek  
i potoków na terenie powiatu  

2013 2014 
Zakłady 
górnicze 

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   zatwierdzonym 
projektem 

- - KWK „Sośnica –  
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej 

7. 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Realizacja zadania wraz z zadaniem 
ujętym w poz. 14 

8. 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 

Kopalnia posiada projekt. W dalszym 
ciągu trwają negocjacje 
z właścicielami działek o wyrażenie 
zgody na realizację zadania 

9. 

Odwodnienie i osuszenie zbiornika 
Wn – 24/89 oraz zapewnienia stałego 
odpływu wód z tego zbiornika 
w sposób uzgodniony z Gminą 
Gierałtowice 

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej 

10. 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 
W latach 2013-2014 wykonano 
projekt. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w 2015 roku 

11. 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne - 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWIKKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013-2014 

85 

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 w toku KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 

Kopalnia posiada projekt;  
Realizacja zadania została 
podzielona na trzy etapy: 
1.  Budowa grobli ziemnej  

z przesłoną przeciwfiltracyjną 
(zadanie zakończone); 

2.  Budowa przepompowni 
(zadanie w trakcie realizacji); 

3. Remont i przebudowa 
doprowadzalnika 

13. 

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

2011 2012 KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie zakończono w 2012r. 

14. 

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

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 

Zadanie na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej 
i uzyskiwania decyzji 
administracyjnych 

15. 
Odwodnienie terenu w rejonie rowów 
nr 2 i 3 na zawału Wn – 35 

- - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie realizowane będzie w 2015r. 

16. 
Budowa przepompowni w dolinie 
potoku Gierałtowickiego wraz  
z rekultywacją terenu przyległego 

2013 2014 KWK „Knurów - 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne Zadanie zostało wykonane 

17. 

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

2012 12.2013 KWK „Knurów - 
Szczygłowice”  

b.d. środki własne Zadanie zostało wykonane 

18. 
Regulacja rowów Be-6, Be-7, Be-8 i 
Be-9 wraz z przepustami 

2014 w toku KWK „Knurów - 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne 
Zadanie w trakcie realizacji. 
Planowany termin zakończenia – 
2015r. 

19. 
Zagospodarowanie zbiornika  
Ws-54/77 przy ul. Przemysłowej 

- - KWK „Knurów - 
Szczygłowice” 

b.d. środki własne 
Zbiornik stanowi dodatkową retencję 
do przepompowni w dolinie potoku 
Gierałtowickiego 

20. Pogłębienie koryta rzeki Kłodnicy - - KWK „Sośnica – 
 Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej 

21. Odmulenie dna rzeki Kłodnicy - - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Realizacja zadania wraz z zadaniem 
ujętym w poz. 14 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWIKKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013-2014 

86 

22. Pogłębienie Potoku Chudowskiego - - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 

Kopalnia posiada projekt. W dalszym 
ciągu trwają negocjacje 
z właścicielami działek o wyrażenie 
zgody na realizację zadania 

23. Budowa kanału ulgi Potoku Cienka - - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne Zadanie na etapie sporządzania 
dokumentacji projektowej 

24. Nadbudowa i umocnienie wałów - - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne 
W latach 2013-2014 wykonano 
projekt. Zadanie zaplanowane do 
realizacji w 2015r 

25. Budowa zbiorników retencyjnych - - KWK „Sośnica – 
Makoszowy” 

b.d. środki własne - 

Tabela 18. Harmonogram realizacji programu w zakresie edukacji ekologicznej 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych poprzez organizację warsztatów, wycieczek, konkursów ekologicznych, akcji „Sprzątanie Świata” 

1.1 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2013” 

09.2013 09.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,11 środki własne - 

1.2 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2014” 

09.2014 09.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,02 środki własne - 

1.3 
Organizacja warsztatów edukacyjnych 
w Śląskim Parku w Chorzowie  

10.2013 10.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,60 środki własne - 

1.4 

Organizacja zajęć ekologiczno-
przyrodniczych pn. „Małe 
laboratorium” oraz „Globalne 
śniadanie” dla uczniów Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w ZSP 
w Gierałtowicach, ZSP 
w Przyszowicach, ZSP w Paniówkach 
i oraz dla uczniów SPj w Chudowie 

11.2014 11.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,08 środki własne - 
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1.5 

Organizacja warsztatów edukacyjnych 
pn. „Dobre rady na odpady” dla dzieci 
z Przedszkoli w Chudowie, 
Gierałtowicach i Przyszowicach 

10.2013 10.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,60 środki własne - 

1.6 

Organizacja warsztatów 
ekologicznych pod hasłem „Zmieniaj 
siebie, a nie klimat” dla uczniów klas V 
ZSP w Przyszowicach 

04.2014 04.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,30 środki własne - 

1.7 

Organizacja zajęć ekologiczno-
przyrodniczych pn. „Torba w kwiatki 
na Gwiazdkę”, „Niebieska planeta – 
warsztat o wodzie” oraz 
„Dokarmiajmy ptaki mądrze” dla 
dzieci z przedszkola w Przyszowicach 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,47 środki własne - 

1.8 

Objęcie przez Wójta Gminy 
Gierałtowice honorowym patronatem 
warsztatów ekologicznych 
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Gierałtowicach 

12.2013 05.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - - 

1.9 
Zakup nagród za udział w akcjach 
ekologicznych 

11.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,31 środki własne  - 

2. Dofinansowanie szkół w zakresie wycieczek ekologicznych, kół ekologicznych 

2.1 

Dofinansowanie warsztatów 
ekologicznych pn. „System gospodarki 
odpadami – prawidłowa segregacja 
odpadów” dla uczniów III klasy 
gimnazjum ZSP w Przyszowicach 

04.2013 04.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,45 środki własne - 

2.2 

Dofinansowanie warsztatów 
ekologiczno-przyrodniczych na 
terenie Pienińskiego Parku 
Narodowego dla uczniów klas 
czwartych ZSP w Gierałtowicach 

05.2013 05.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,45 środki własne - 

2.3 
Dofinansowanie warsztatów 
ekologiczno-przyrodniczych na 
terenie Ojcowskiego Parku 

06.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,33 środki własne - 
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Narodowego dla uczniów klas 
czwartych ZSP w Gierałtowicach 

2.4 

Dofinansowanie wycieczki do 
Słowińskiego Paku Narodowego dla 
uczniów klas trzecich ZSP 
w Gierałtowicach 

06.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne  

2.5 

Dofinansowanie warsztatów 
przyrodniczych pt. „Akademia Małego 
Odkrywcy” skierowanych do dzieci 
z gminnego przedszkola 
w Przyszowicach 

10.2013 10.2013 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
2,00 środki własne  

3. Doposażenie bibliotek, broszury, ulotki 

3.1 

Zakup filmów edukacyjnych pt.: 
„Czysta woda", "Gdzie znikają śmieci", 
„Alternatywne źródła energii - wiatr", 
„Alternatywne źródła energii - 
słońce", Kto gdzie mieszka?", „Jak 
powstaje pogoda?", „Czysta energia" 

11.2013 11.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,28 środki własne - 

3.2 

Zakup książek pt.: „Dlaczego 
powinniśmy chronić nasza planetę", 
„Recykling i odpadki”, „Rady na 
odpady”, „Ekologiczne dzieciaki. 100 
rzeczy które możesz zrobić by ocalić 
planetę", „Świat bez tajemnic. 
Niezwykłe zwierzęta. Ciekawostki ze 
świata zwierząt", „Biblioteka wiedzy. 
Ekologia i ochrona środowiska” 

11.2013 02.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,41 środki własne - 

3.3 

Wydanie ulotki informującej 
mieszkańców  
o obowiązku wypełnienia deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz 
rozwiązaniu umowy  
z przedsiębiorcą odbierającym 
odpady komunalne 

02.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,21 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk ulotek uzyskano 
dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Katowicach 
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3.4 

Wykonanie naklejek 
wykorzystywanych  
w kampanii edukacyjno-informacyjnej 
dotyczącej nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

04.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,04 środki własne 
Naklejki są przekazywane dzieciom 
przy okazji organizacji konkursów 
oraz warsztatów edukacyjnych 

3.5 

Dofinansowanie przygotowania 
i wydania ulotek o charakterze 
ekologicznym rozdawanych na 
warsztatach edukacji ekologicznej 
odbywających się na terenie Śląskiego 
Ogrodu Botanicznego 

06.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,00 środki własne - 

3.6 

Wydanie biuletynu edukacyjno-
informacyjnego dotyczącego nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

9,07 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk biuletynu uzyskano 
dofinansowanie z WFOŚiGW 
w Katowicach 

Biuletyn w dalszym ciągu jest 
przekazywany mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, którzy składają 
deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

3.7 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
zdjęcie prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci  
z przedszkoli z terenu gminy 
Gierałtowice w ramach warsztatów 
pn. „Dobre rady na odpady” oraz 
harmonogram wywozu odpadów 

11.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,34 środki własne - 

3.8 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
scenkę podsumowującą 
dotychczasowy okres działania 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz 
harmonogram wywozu odpadów 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,58 środki własne - 
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4. Działania promocyjne i edukacyjne mające na celu uświadamianie mieszkańcom zagrożenia jakie stanowi spalanie odpadów w piecach domowych 

4.1 
Udział w akcji „Kochasz dzieci nie pal 
śmieci” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej 
poprzez  plakaty i ulotki 

4.2 

Artykuły i filmiki edukacyjne 
dotyczące spalania odpadów 
umieszczone na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy (redagowanej od  2010 r. 
zakładce dot. ochrony środowiska) 
jest umieszczony artykuł pt. „Nie 
trujcie” oraz filmy edukacyjne  „Nie 
zaśmiecaj swojego sumienia” 
traktujące o szkodliwości spalania 
odpadów w piecach domowych 

5. Edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów 

5.1 Udział w akcji „Segregujesz – 
zyskujesz” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej 
poprzez plakaty i ulotki 

5.2 
Stworzenie zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

5.3 
Artykuły edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów zamieszczane 
w  Wieściach Gminy Gierałtowice” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 
W „Wieściach Gminy Gierałtowice” 
cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące segregacji odpadów 

6. Organizacja kampanii informacyjnej, dotyczącej zasad funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

6.1 

Wydanie ulotki informującej 
mieszkańców o obowiązku 
wypełnienia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz rozwiązaniu 
umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne 

02.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,21 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk ulotek uzyskano 
dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Katowicach 

6.2 

Wykonanie naklejek 
wykorzystywanych w kampanii 
edukacyjno-informacyjnej dotyczącej 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

04.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,04 środki własne 
Naklejki są przekazywane dzieciom 
przy okazji organizacji konkursów 
oraz warsztatów edukacyjnych 
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6.3 

Wydanie biuletynu edukacyjno-
informacyjnego dotyczącego nowego 

systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

9,07 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk biuletynu uzyskano 
dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Katowicach 
Biuletyn w dalszym ciągu jest 
przekazywany mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, którzy składają 
deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

6.4 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
zdjęcie prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci  
z przedszkoli z terenu gminy 
Gierałtowice w ramach warsztatów 
pn. „Dobre rady na odpady” oraz 
harmonogram wywozu odpadów 

11.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,34 środki własne - 

6.5 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
scenkę podsumowującą 
dotychczasowy okres działania 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz 
harmonogram wywozu odpadów 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,58 środki własne - 

6.6 
Stworzenie zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w 2013 r. umieszczono 
zakładkę „Gospodarka odpadami” 
gdzie znajduje się informacje 
dotyczące systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

6.7 
Organizacja spotkań informacyjnych  
z mieszkańcami w ramach zebrań 
wiejskich 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Na spotkaniach przedstawiono 
mieszkańcom zasady funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi  
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6.8 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 
zamieszczane w „Wieściach Gminy 
Gierałtowice” 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

W „Wieściach Gminy Gierałtowice” 
w latach 2013-2014 umieszczane były 
artykuły dotyczące zasad 
funkcjonowania nowego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

7. Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie 

7.1 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
utrzymania czystości i porządku w 
gminie na stronie internetowej gminy 
Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy (redagowanej od  2010 r. 
zakładce dot. ochrony środowiska) 
umieszczono artykuł pt. „Obowiązki 
właścicieli nieruchomości w zakresie 
gromadzenia i pozbywania się 
nieczystości ciekłych” oraz pt. 
„Obowiązki właścicieli nieruchomości 
w zakresie utrzymania czystości w 
okresie zimowym”. 

8. Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej 

8.1 Udział w akcji „Kochasz dzieci nie pal 
śmieci” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej 
poprzez  plakaty i ulotki 

8.2 Udział w akcji „Segregujesz – 
zyskujesz” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej 
poprzez  plakaty i ulotki 

8.3 
Utrzymanie zakładki o tematyce 
ochrony środowiska na stronie 
internetowej gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

W zakładce „ochrona środowiska” na 
stronie internetowej gminy 
Gierałtowice na bieżąco umieszczane 
są obwieszczenia i komunikaty oraz 
artykuły edukacyjne z zakresu 
ochrony środowiska 

8.4 
Stworzenie zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w 2013 r. umieszczono 
zakładkę „Gospodarka odpadami” 
gdzie znajduje się informacje 
dotyczące systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

8.5 
Artykuły edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska zamieszczane w 
„Wieściach Gminy Gierałtowice” 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

W „Wieściach Gminy Gierałtowice” 
cyklicznie umieszczane są artykuły 
edukacyjne kształtujące właściwe 
postawy proekologiczne 
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8.6 

Wydanie ulotki informującej 
mieszkańców o obowiązku 
wypełnienia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz rozwiązaniu 
umowy z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne 

02.2013 06.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,21 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk ulotek uzyskano 
dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Katowicach 

8.7 

Wydanie biuletynu edukacyjno-
informacyjnego dotyczącego nowego 
systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

9,07 
środki własne 

WFOŚiGW  
w Katowicach 

Na druk biuletynu uzyskano 
dofinansowanie  
z WFOŚiGW w Katowicach 
Biuletyn w dalszym ciągu jest 
przekazywany mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, którzy składają 
deklaracje o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

8.8 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
zdjęcie prac plastycznych 
wykonanych przez dzieci  
z przedszkoli z terenu gminy 
Gierałtowice w ramach warsztatów 
pn. „Dobre rady na odpady” oraz 
harmonogram wywozu odpadów 

11.2013 12.2013 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,34 środki własne - 

8.9 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
stanowiącego załącznik do „Wieści 
Gminy Gierałtowice” zawierającego 
scenkę podsumowującą 
dotychczasowy okres działania 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz 
harmonogram wywozu odpadów 

11.2014 12.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,58 środki własne - 

9. Rozbudowa zakładki informacyjnej dotyczącej ochrony środowiska na stronie internetowej gminy 
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9.1 
Stworzenie zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w 2013 r. umieszczono 
zakładkę „Gospodarka odpadami” 
gdzie znajduje się informacje 
dotyczące systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi 

9.2 
Utrzymanie zakładki o tematyce 
ochrony środowiska na stronie 
internetowej gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

Zakładka informacyjna na stronie 
internetowej gminy dotycząca 
ochrony środowiska na bieżąco jest 
aktualizowana i uzupełniana  

10. Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych jako elementu ścieżek rowerowych i turystycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo 
oraz bieżące utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych 

10.1 

Opracowanie opisu ścieżki 
dydaktycznej pn. „Łąki i lasy 
gierałtowickie” wraz z opracowaniem 
projektu graficznego folderów oraz 
terenowych tablic edukacyjnych 

06.2014 11.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

12,92 środki własne 

W 2015 r. zostaną zamontowane 
tablice edukacyjno-informacyjne w 
terenie oraz zostaną wydane foldery 
edukacyjne opisujące trasę ścieżki 
dydaktycznej pn. „Łąki i lasy 
gierałtowickie” 

10.2 

Odnowienie tablic ścieżki 
przyrodniczo-dydaktycznej w Zespole 
Pałacowo-Parkowym 
w Przyszowicach 

11.2014 11.2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,35 środki własne - 

11 

Szkolenia i pokazy praktyczne dla 
rolników  
i działkowców w zakresie gospodarki 
ekologicznej 

2013 2014 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 

Gmina Gierałtowice wraz z ŚODR 
przeprowadza cyklicznie szkolenia dla 
rolników w zakresie stosowania 
Dobrych Praktyk Rolniczych 

12 

Promocja rolnictwa ekologicznego  
i agroturystyki poprzez działania 
edukacyjno-szkoleniowe, a także 
promocyjne gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Informacje na temat agroturystyki 
znajdują się na stronie internetowej 
oraz w wydanym Folderze Gminy 
Gierałtowice 
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4. Sposoby i źródła finansowania przedsięwzięć 

Źródło finansowania większości przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Gminie 
Gierałtowice w latach 2013 – 2014 stanowiły środki budżetu Gminy Gierałtowice. 

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. Środki budżetowe pochodzące 
z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w latach 2013 
– 2014 przeznaczone były na: 

• przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – udzielanie dotacji na 
dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych 
na terenie gminy Gierałtowice, 

• przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – udzielanie dotacji na dla 
osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu 
i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych 
położonych na terenie gminy Gierałtowice, 

• edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad 
zrównoważonego rozwoju. 

W roku 2013 Referat Ochrony Środowiska realizował ze środków budżetowych – dział 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – następujące zadania służące 
poprawie stanu środowiska gminy Gierałtowice: 

1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (rozdział 90001): 
• przygotowanie dokumentacji do wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwoleń 

wodnoprawnych na odprowadzenie wód opadowych do odbiorników 
zlokalizowanych na terenie sołectwa Przyszowice, w kwocie 35 547,00 zł, 

2) w zakresie gospodarki odpadami (rozdział 90002): 
• zbiórka przeterminowanych i zbędnych leków na terenie gminy Gierałtowice 

(w I półroczu 2013 r.), w kwocie 1 980,72 zł, 

• zbiórka komunalnych odpadów niebezpiecznych (w I półroczu 2013 r.), w kwocie 
11 329,27 zł, 

• zbiórka odpadów wielkogabarytowych (w I półroczu 2013 r.), w kwocie 
44 242,72 zł, 

• wykonanie usług doradczych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 
procedury przetargowej na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy 
Gierałtowice, w kwocie 8 610,00 zł, 

• udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, 
transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych położonych na terenie gminy Gierałtowice, w kwocie 2 200,00 zł, 
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3) w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 90002) 
w drugim półroczu 2013 r.: 
• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów (w ramach umowy wieloletniej), w kwocie 
326 872,80 zł, 

• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia 
odpadów komunalnych zmieszanych (w ramach umowy wieloletniej), w kwocie 
11 537,64 zł, 

• wykonywanie usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, tj. udostępnienie pojemnika przeznaczonego na odpady 
budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach 
zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiór tych 
odpadów w pojemniku i ich zagospodarowanie, w kwocie 3 780,00 zł, 

• wykonanie tablic służących do oznakowania punktu selektywnej zbiórki odpadów, 
w kwocie 702,67 zł, 

4) w zakresie obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi (rozdział 75023) 
w drugim półroczu 2013 r.: 
• usługa w ramach realizacji zadań związanych z wdrożeniem znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będących w kompetencji 
Referatu Ochrony Środowiska, w tym przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadzanie danych z deklaracji do 
systemu informatycznego itp., w kwocie 7 440,04 zł, 

5) w zakresie gospodarki odpadami (rozdział 90002 oraz rozdział 15095): 
• opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu 

Gminy Gierałtowice na lata 2013-2032, w łącznej kwocie 7 899,99 zł, 

6) w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004): 

• nasada, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, w kwocie 21 249,00 zł, 
• zakup sadzonek drzew do nasadzeń, w kwocie 2 511,00 zł, 

7) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 
• udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
położonych na terenie gminy Gierałtowice, w kwocie 34 000,00 zł, 

8) w zakresie edukacji ekologicznej (rozdział 90095): 
• projekt graficzny i druk ulotek ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej nowego 

systemu gospodarki odpadami, w kwocie 2 214,00 zł, 

• projekt graficzny i druk naklejek promocyjnych w ramach kampanii informacyjnej, 
dotyczącej nowego systemu gospodarki odpadami, w kwocie 1 039,35 zł, 

• wykonanie projektu graficznego, skład i druk biuletynu informacyjnego – 
przewodnika po nowym systemie gospodarki odpadami, w kwocie 9 074,94 zł, 
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• projekt graficzny kalendarza, stanowiącego załącznik do „Wieści Gminy 
Gierałtowice”, w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej nowego systemu 
gospodarki odpadami, w kwocie 2 337,00 zł, 

• organizacja akcji „Sprzątanie Świata 2013” (zakup worków, rękawiczek i wywóz 
odpadów), w kwocie 1 109,54 zł, 

• organizacja wyjazdu młodzieży na warsztaty ekologiczne do Parku Śląskiego 
w Chorzowie w ramach akcji „Sprzątanie Świata 2013” w kwocie 1 600,00 zł, 

• dofinansowanie warsztatów edukacji ekologicznej pn. „System gospodarki 
odpadami – prawidłowa segregacja odpadów” dla uczniów ZSP w Przyszowicach 
w kwocie 450,00 zł 

• dofinansowanie warsztatów ekologiczno-przyrodniczych na terenie Ojcowskiego 
Parku Narodowego dla uczniów klas czwartych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Gierałtowicach, w kwocie 329,00 zł, 

• organizacja warsztatów edukacyjnych „Dobre rady na odpady” dla wychowanków 
przedszkoli z terenu gminy Gierałtowice, w kwocie 1 600,00 zł, 

• dofinansowanie kosztów wycieczki do Słowińskiego Parku Narodowego (ścieżka 
edukacyjna, warsztaty ekologiczne) dla uczniów klas trzecich Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach, w kwocie 350,00 zł, 

• przygotowanie i wydanie drukiem broszur i ulotek o charakterze ekologicznym na 
potrzeby warsztatów ekologicznych w Śląskim Ogrodzie Botanicznym, w kwocie 
1 000,00 zł, 

• zakup książek i filmów o tematyce związanej z ochroną środowiska w ramach 
doposażenia „biblioteczki ekologicznej” w Referacie, w kwocie 424,43 zł, 

• zakup ekologicznych materiałów biurowych przeznaczonych na nagrody dla dzieci 
i młodzieży za udział w akcjach ekologicznych, w kwocie 1 311,80 zł, 

9) w zakresie opłat (rozdział 90095): 
• wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, w kwocie 5 030,00 zł, 

• wniesienie opłaty za użytkowanie gruntu pokrytego wodą płynącą Potoku 
Chudowskiego, zajętego pod wylot kanalizacji deszczowej, w kwocie 3,26 zł, 

10) w ramach pozostałej działalności (rozdział 90095): 

• obsługa prawna Referatu Ochrony Środowiska, w kwocie 10 000,00 zł. 
 
W roku 2014 Referat Ochrony Środowiska realizował ze środków budżetowych – dział 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – następujące zadania służące 
poprawie stanu środowiska gminy Gierałtowice: 

1) w zakresie gospodarki odpadami (rozdział 90002): 

• odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu 
selektywnej zbiórki odpadów (w ramach umowy wieloletniej), w kwocie 
784 494,72 zł, 

• wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do 
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych (w ramach umowy 
wieloletniej), w kwocie 138 451,68 zł, 
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• wykonywanie usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj. udostępnienie pojemnika 
przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza 
terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów 
prowadzonych we własnym zakresie oraz odbiór tych odpadów w pojemniku i 
ich zagospodarowanie, w kwocie 13 631,70 zł, 

• dzierżawa terenu, na którym zlokalizowany jest punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, w kwocie 24 000,00 zł, 

• udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie poniesionych kosztów 
załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z 
obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Gierałtowice, w kwocie 
652,85 zł, 

2) w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004): 

• nasada, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, w kwocie 17 510,20 zł, 

• zakup sadzonek drzew do nasadzeń, w kwocie 3 399,84 zł, 

3) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego: 

• udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 
powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych położonych na terenie gminy Gierałtowice, w kwocie 
47 000,00 zł, 

4) w zakresie edukacji ekologicznej (rozdział 90095): 

• dofinansowanie warsztatów edukacji ekologicznej pn. „Zmieniaj siebie a nie 
klimat” dla uczniów ZSP w Przyszowicach w kwocie 300,00 zł, 

• zakup książek z przeznaczeniem na nagrody za promowanie postaw 
ekologicznych w ramach edukacji ekologicznej, w kwocie 260,00 zł, 

• organizacja akcji „Sprzątanie Świata 2013” (zakup worków, rękawiczek i wywóz 
odpadów), w kwocie 1 016,30 zł 

• organizacja warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla młodzieży szkolnej 
w ramach nagrody za udział w akcji „Sprzątanie Świata 2014”, w kwocie 
1 088,00 zł, 

• organizacja warsztatów ekologiczno-przyrodniczych dla dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Przyszowicach, w kwocie 470,00 zł, 

• opracowanie projektu ścieżki dydaktycznej pn. „Łąki i lasy gierałtowickie” 
wraz z opracowaniem projektu graficznego folderów oraz terenowych tablic 
edukacyjnych, w kwocie 12 915,00 zł, 

• odnowienie tablic edukacyjnych w Zespole Pałacowo-Parkowym 
w Przyszowicach, w kwocie 1 353,00 zł, 

• projekt graficzny kalendarza, stanowiącego załącznik do „Wieści Gminy 
Gierałtowice”, w ramach kampanii informacyjnej, dotyczącej nowego systemu 
gospodarki odpadami, w kwocie 2 583,00 zł, 
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5) w zakresie opłat (rozdział 90095): 

• wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, w kwocie 9 646,00 zł, 

• wniesienie opłaty za użytkowanie gruntu pokrytego wodą płynącą Potoku 
Chudowskiego, zajętego pod wylot kanalizacji deszczowej, w kwocie 3,26 zł. 

6) w ramach pozostałej działalności (rozdział 90095): 

• obsługa prawna Referatu Ochrony Środowiska, w kwocie 24 000,00 zł. 

Kwota wydatków budżetu gminy w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska na zadania realizowane przez referat Ochrony Środowiska, w latach 2013 – 
2014 wyniosła ok. 1.550 tys. zł.  
Kwota wydatków związanych budową kanalizacji sanitarnej, poniesionych przez  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu wyniosła ok. 

98.338 tys. zł. Największa gminna inwestycja, której realizacja trwała w okresie 
sprawozdawczym, związana z budową kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią 
ścieków, realizowana jest przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności Unii 
Europejskiej. 
Pozostałe wydatki budżetu gminy na zadania związane z ochroną środowiska, ujęte 
w Programie Ochrony Środowiska, w latach 2013 - 2014 wyniosły ok. 7.700 tys. zł.  

Ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach w 2013 r. przyznane zostało dofinansowanie na realizację kampanii 
edukacyjnej wprowadzającej nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, 
prowadzonej pod hasłem „Zmieniasz siebie – Zmieniasz świat”. 
W ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” uzyskano dofinansowanie na 
realizację zadania pn. „Podniesienie walorów przyrodniczo – krajobrazowych 
zabytkowego Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach z udziałem najmłodszego 

pokolenia mieszkańców Gminy”. 

Szczegółowo wydatki na poszczególne zadania przedstawiono w harmonogramie (patrz 
punkt 3). 

5. System monitoringu i oceny realizacji programu ochrony 
środowiska 

Zakres monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice 
w okresie sprawozdawczym obejmuje: 

• określenie zakresu wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo - 
finansowym, 

• określenie stopnia realizacji przyjętych celów średniookresowych do roku 2015, 

• ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi zadaniami, a stopniem ich wykonania, 

• analizę przyczyn ewentualnego niewykonania założonych zadań. 
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Monitorowanie realizacji Programu oparte jest na następujących działaniach: 

• systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących 
realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań jest materiał 
empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

• uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany 
materiał służy 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. 

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. W poniższej tabeli podjęto próbę analizy 
na podstawie niektórych wskaźników proponowanych w Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego. 

Tabela 19. Wskaźniki ekorozwoju w gminie Gierałtowice 

Lp. Wskaźnik  2013 r. 2014 r. 

1. Długość sieci wodociągowej 90,2 91,4 

2. Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej 3 354 3 435 

3. 
Długość sieci kanalizacji [km]: 

− kanalizacji sanitarnej 
− kanalizacji deszczowej 

 
3,2 

62,8 

 
92 

63,9 

4. Ludność  obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków 
[mieszk.] 218 6 182 

5. Odsetek ścieków oczyszczonych [tyś. m3/rok] 17,4 170,9 

6. Zmiana jakości wód powierzchniowych  
[% punktów pomiarowych poniżej stanu dobrego] 100 b.d. 

7. Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym 
systemem odbierania odpadów komunalnych 

10 812 11 138 

8. Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] 2 467,8 3 181,43 

9. Ilość/udział odpadów selektywnie zebranych 747,4 1 351,43 

10. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 25,2 20,7 

11. 
Ilość poddanych recyklingowi odpadów 
opakowaniowych [Mg/rok], w tym: 

− tworzywa sztuczne 

 
 

62,4 

 
 

38,7 
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Lp. Wskaźnik  2013 r. 2014 r. 

− papier i tektura 
− szkło 
− metal 

39,8 
148,3 

3,4 

52,7 
125,3 

1,6 

12. Ilość zebranych od mieszkańców odpadów 
biodegradowalnych [Mg/rok] 65,2 206,0 

13. 
Poziom składowania odpadów ulegających 
biodegradacji 

0,0 0,0 

14. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

74,9 97,7 

15. Powierzchnia gruntów zdegradowanych poddanych 
rekultywacji lub rewitalizacji [ha] - 27,5 

16. 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 
rekultywacji 

- 1 

17. 
Redukcja niskiej emisji – liczba zmodernizowanych 
źródeł ogrzewania (udzielonych dotacji) 16 23 

18. 
Zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w 
obiektach użyteczności publicznej 

1 0 

19. Długość zmodernizowanych dróg [km] 1,16 3,67 

20. 
Zakłady przemysłowe  
emitujące hałas przekraczający poziom 
dopuszczalny 

brak brak 

21. Stwierdzone przekroczenia poziomów hałasu brak brak 

22. Powierzchnia form ochrony przyrody [ha] 8,6 8,6 

23. Długość ścieżek dydaktycznych [km] 13,8 13,8 

24. Przebudowa drzewostanów [tak/nie] tak tak 

25. Liczba drzew nasadzonych  76 szt. drzew 
66 szt. drzew 

36 szt. krzewów 

26. Zwiększenie lesistości gminy [tak/nie] nie nie 

37. 
Wdrożony system wczesnego ostrzegania o 
zagrożeniach 

tak tak 

28. 
Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży – 
edukacja ekologiczna w szkołach [tak/nie] tak tak 

29. 
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 
poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne [tak/nie] tak tak 

 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWIKKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2013-2014 

102 

6. Podsumowanie 

1. W zakresie gospodarki wodno-ściekowej osiągnięcie wyznaczonego celu, jakim jest 
przywrócenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych oraz zmniejszenie 
strat i poprawa niezawodności dostawy wody do picia umożliwiła w głównej mierze 
realizacja projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków. 
W okresie sprawozdawczym zakończono budowę oczyszczalni ścieków oraz 
kanałów głównych i bocznych sieci kanalizacji sanitarnej. Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej w Gminie na koniec 2014 r. wynosiła 92 km. Obecnie trwają prace 
związane z budową przyłączy indywidualnych do sieci. 
Osiągnięciu zamierzonego celu sprzyja również bieżąca wymiana zdegradowanych 
sieci wodociągowych. 

2. W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi najważniejszym 
i największym przedsięwzięciem zrealizowanym w okresie sprawozdawczym było 
wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w którym Gmina 
przejęła w części obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady 
komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, w każdej ilości, wytworzonej 
na terenie danej nieruchomości. Gmina Gierałtowice zapewnia również 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki (kubły) do zbierania odpadów 
komunalnych zmieszanych oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

3. W nowym systemie sprzed nieruchomości w dalszym ciągu odbierane są zmieszane 
odpady komunalne, papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe, odpady zielone ulegające biodegradacji, a także  raz w roku meble 
i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Ponadto w gminie utworzony został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, w którym 
zbierane są: 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, odpady niebezpieczne (w tym chemikalia) oraz 
baterie i akumulatory przenośne.  
W dalszym ciągu funkcjonują na terenie gminy punkty zbierania baterii oraz 
przeterminowanych lub zbędnych leków. 

4. Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu objęcie 
wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem gospodarki odpadami 
komunalnymi i w efekcie przyczynić się ma do poprawy stanu środowiska i estetyki 
otoczenia. Wdrożeniu systemu towarzyszyła szeroka kampania edukacyjno-
informacyjna. Stowarzyszenie Prasy Firmowej w ramach konkursu „Pióro roku” 
w 2013 r. wyróżniło w kategorii „Publikacja dla klientów” artykuł pt. „Kto pyta nie 
błądzi” autorstwa Brygidy Frosztęgi-Kmiecik, który ukazał się w biuletynie 
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„Zmieniasz siebie, zmieniasz świat”. W tym samym roku gmina Gierałtowice zajęła II 
miejsce w konkursie na „Najciekawszą formę informacyjną skierowaną do 
mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami”, organizowanym przez 
Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. 

5. W zakresie ochrony powietrza kontynuowano w okresie sprawozdawczym program 
udzielania dotacji do modernizacji systemów ogrzewania w budynkach i lokalach 
mieszkalnych. W 2013 i 2014 roku udzielono dotacji do wymiany 39 źródeł ciepła, 
z których większość stanowiły kotły na paliwo stałe, z pojedynczym paleniskiem 
i automatycznym podawaniem paliwa. 
Przystąpiono również do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, którego 
realizacja w kolejnych latach przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji na obszarze 
Gminy.  

6. W zakresie ochrony przyrody w latach sprawozdawczych prowadzono szereg 
działań związanych z pielęgnacją zieleni w Gminie, w tym nasadzono na działkach 
będących własnością Gminy łącznie 142 szt. drzew i 36 szt. krzewów, zakupiono 
sadzonki w ramach akcji „Zazieleniamy naszą Gminę” oraz przeprowadzono cięcia 
pielęgnacyjne. W Zespole Pałacowo-Parkowym w Przyszowicach wykonano 
nasadzenia drzew i krzewów w ramach dofinansowania uzyskanego w konkursie 
„Powiat Przyjazny Środowisku”. 

7. W okresie sprawozdawczym Gmina podejmowała istotne działania w zakresie 
zapobiegania wystąpieniu oraz przeciwdziałania skutkom wystąpienia katastrof 
naturalnych, w szczególności zagrożenia powodziowego, polegające na wdrażaniu 
systemu wczesnego ostrzegania, informowania mieszkańców o sytuacjach 
stwarzających zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz rozwoju monitoringu 
zabezpieczeń. Na podstawie opracowanej z inicjatywy Gminy ekspertyzy mającej na 
celu rozpoznanie 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, podjęto starania zmierzające do ujęcia działań wskazanych w ekspertyzie 
w dokumentach programowych rangi regionalnej i krajowej m.in. Planach 
Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Opracowana ekspertyza stanowić będzie 
w kolejnych latach istotne narzędzie w planowaniu inwestycji oraz podstawę 
wspólnego wystąpienia stron do podmiotów odpowiedzialnych z wnioskiem 
o przeprowadzenie niezbędnych działań. 

8. Wsparcie dla podejmowanych w Gminie działań we wszystkich dziedzinach ochrony 
środowiska stanowią prowadzone stale, intensywne działania i kampanie 
edukacyjne. Największym przedsięwzięciem  w tym zakresie była kampania 
edukacyjno-informacyjna, związana z wdrożeniem nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi. W ramach kampanii organizowano spotkania, warsztaty, 
wydano materiały informacyjne oraz utworzono dedykowaną zakładkę na stronie 
internetowej Gminy. Szeroki wachlarz zastosowanych narzędzi umożliwił trafienie 
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z informacją do wszystkich mieszkańców Gminy, od najmłodszych dzieci po osoby 
dorosłe.  
Kontynuowano również udział w ogólnopolskich kampaniach „Kochasz dzieci- Nie 
pal śmieci” oraz „Segregujesz- Zyskujesz”, publikowanie materiałów o tematyce 
ekologicznej na łamach „Wieści Gminy Gierałtowice” oraz w zakładce „Ochrona 
środowiska” na stronie internetowej Gminy. 
Działania te przyczynić się powinny do wzrostu świadomości ekologicznej, zarówno 
wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców Gminy. 

9. Ogółem spośród zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji Programu 
Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice zrealizowano lub jest w trakcie realizacji 
zdecydowana większość, tj. ponad 90 % zadań. 

10. Pozostałe zadania nie były realizowane w okresie sprawozdawczym lub ich 
realizacja została przesunięta w czasie np. opracowanie i realizacja Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji, uwzględnienie wszystkich aspektów środowiskowych 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ze względów 
finansowych nie została zrealizowana część działań w zakresie remontów 
i modernizacji dróg wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. 

11. Źródło finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska stanowiły środki 
własne Gminy, przy wsparciu środków unijnych (Fundusz Spójności) oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

7. Wykorzystane materiały 

1. Program ochrony środowiska gminy Gierałtowice do roku 2015 z perspektywą do 
roku 2019, listopad 2012 r. 

2. Materiały własne Referatów Urzędu Gminy Gierałtowice oraz innych podmiotów 
realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 
Gierałtowice 

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) 

4. Stan środowiska w województwie śląskim w 2013 roku; Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2014 r. 


