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Rozdział I. WSTĘP 

I.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest program ochrony środowiska dla gminy Gierałtowice; 

powiat gliwicki; województwo śląskie.  

Niniejszy program został sporządzony jako realizacja obowiązków gminy, wynikających  

z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.), dotyczących sporządzania gminnych programów 

ochrony środowiska.  

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, krajowa polityka ochrony środowiska realizowana 

jest na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295) oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych  

i gminnych programów ochrony środowiska.  

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia programu ochrony środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska 

zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. 

Programy ochrony środowiska stanowią podstawę funkcjonowania systemu 

zarządzania środowiskiem na szczeblu danej jednostki. Gminny program ochrony 

środowiska służy zatem realizacji polityki ochrony środowiska na szczeblu lokalnym.  

Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy Gierałtowice służyć będą realizacji 

obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, zasad 

zrównoważonego rozwoju, programów krajowych, dokumentów strategicznych rangi 

wojewódzkiej, powiatowej oraz innych dokumentów strategicznych obowiązujących 

w gminie. 

Efektem realizacji programu będzie poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie 

efektywnego zarządzania środowiskiem w gminie. 

I.2. Zakres i metodyka wykonania opracowania 

Przedmiotowe opracowanie „Program ochrony środowiska gminy Gierałtowice do roku 

2023 z perspektywą do roku 2027” składa się z pięciu rozdziałów: 

 Rozdział I: Wstęp, 

 Rozdział II: Ogólna charakterystyka gminy Gierałtowice, 

 Rozdział III: Ocena realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska, 

 Rozdział IV: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska, 

 Rozdział V: Cele priorytety i zadania ochrony środowiska, 

 Rozdział VI: Program wykonawczy. 
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Zakres opracowania spełnia wymagania określone w art. 14 i 17 ustawy Prawo ochrony 

środowiska. Program obejmuje działania gminy na najbliższe cztery lata, tj. 2020– 2023 

oraz obejmuje w perspektywie kolejne cztery lata, tj. 2024 – 2027. 

Treść programu jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa (patrz punkt I.3.1), 

programami krajowymi z zakresu ochrony środowiska (punkt I.3.2.) oraz zapisami 

odpowiednich dokumentów programowych rangi regionalnej i lokalnej (punkt I.3.3). 

Rozdział II i IV programu zawiera ogólną charakterystykę gminy oraz charakterystykę 

i ocenę aktualnego stanu środowiska, sporządzone na podstawie wnikliwej 

inwentaryzacji i analizy zagadnień związanych z ochroną środowiska w gminie 

Gierałtowice. Analizę przeprowadzono w oparciu o: 

 materiały i informacje będące w posiadaniu Urzędu Gminy,  

 studium zebranych materiałów wejściowych (punkt I.4), 

 dostępne wyniki monitoringu środowiska. 

Rozdział III zawiera ocenę realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska na 

podstawie raportów za lata 2015-2016 i 2017-2018. 

Rozdział V opracowania zawiera cele priorytety i zadania ochrony środowiska 

w zakresie: ochrony gleb i powierzchni ziemi, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 

odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, ochrony przed hałasem, ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, ochrony przed skutkami 

poważnych awarii oraz edukacji ekologicznej. Założone cele podzielono na cele 

krótkoterminowe, do realizacji w latach 2020 – 2023 oraz średnioterminowe, do 

realizacji w perspektywie kolejnych czterech lat, czyli do roku 2027. 

Podstawą formułowania celów i priorytetów były wyniki przeprowadzonej analizy 

stanu obecnego środowiska i identyfikacja potrzeb gminy w tym zakresie. Przy 

formułowaniu priorytetów i celów ekologicznych kierowano się wytycznymi zawartymi 

w obowiązujących przepisach prawa polskiego, obowiązujących dokumentach 

krajowych oraz innych dokumentach strategicznych, które omówiono w punkcie I.3. 

Rozdział VI opracowania zawiera program wykonawczy tj. określa: instytucje 

odpowiedzialne za realizację programu, narzędzia realizacji programu, źródła jego 

finansowania, harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu oraz procedury 

kontroli realizacji programu. 

Podczas sporządzania aktualizacji programu ochrony środowiska kierowano się 

ponadto zaleceniami zawartymi w następujących opracowaniach: 

 „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska”, Ministerstwo Środowiska, grudzień 2015, 

 „Poradnik: powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami”, Ministerstwo 

Środowiska, wrzesień 2002, 

 Z. Kiedel, E. Mc Mahon, J. Jendrośka: „Zapobieganie i ograniczanie zanieczyszczeń. 

Tom III Plany i programy ochrony środowiska”; publikacja konsultowana przez 

Ministerstwo Środowiska; Warszawa 2003. 
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I.3. Uwarunkowania formalno–prawne 

I.3.1. Krajowe przepisy prawne 

Prawo ochrony środowiska 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1396 ze zm.) w art. 17 nakłada na organ wykonawczy gminy, w celu realizacji 

polityki ochrony środowiska, obowiązek sporządzania gminnych programów ochrony 

środowiska. W myśl ustawy projekty gminnych programów ochrony środowiska 

opiniowane są przez organ wykonawczy powiatu, a następnie uchwalane przez Radę 

Gminy. 

Z wykonania programów organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty, 

które przedstawiane będą Radzie Gminy Gierałtowice, a następnie przekazywane 

zarządowi powiatu. 

Ustawa określa zasady ochrony środowiska w Polsce oraz warunki korzystania z jego 

zasobów, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. 

Zadania własne gminy, wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 

poza opracowaniem POŚ obejmują również przeprowadzanie kontroli przestrzegania 

i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością gminy 

Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

obejmujące: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

 wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 

ochronie środowiska, 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, z wyłączeniem 

remediacji polegających na samooczyszczaniu, 

 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska, innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także 

systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

 wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych 

z dostępem do informacji o środowisku, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

 wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

 wspomaganie ekologicznych form transportu, 

 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan 

gleby, powietrza i wód, w szczególności prowadzenie gospodarstw rolnych 

produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach podlegających 

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

przyrody, 
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 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

 profilaktykę zdrowotną dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska, 

 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi, 

 przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 

 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, 

 współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1445 ze zm.) 

 przedsięwzięcia związane z wdrażaniem i funkcjonowaniem systemu 

ekozarządzania i audytu (EMAS) oraz systemu weryfikacji technologii 

środowiskowych (ETV), 

 inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 

z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) określa zadania gminy dotyczące utrzymania 

czystości i porządku. Do podstawowych obowiązków gminy w tym zakresie należy m.in.: 

 tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości 

i porządku na terenie gminy, 

 zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 

 nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, 

 prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 coroczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

 zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności 

przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń 
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uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów 

zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na 

chodniku, 

 utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których 

właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze 

przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg, 

 określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie 

bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych, 

 zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach 

o ochronie zwierząt. 

Wśród najważniejszych aktów prawnych, regulujących kwestie związane z ochroną 

środowiska na obszarze gminy należy wymienić również m.in.: 

 ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.), 

 ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 

 ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 55), 

 ustawę z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1161), 

 ustawę z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), 

 ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),  

 ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.), 

 ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm), 

 ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.), 

 ustawę z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2119 ze zm.),  

 ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 868 ze zm.). 

 

I.3.2. Programy rządowe 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030 

„Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030” jest najważniejszym dokumentem 

strategicznym w państwie, określającym kierunki działań w celu rozwoju 

gospodarczego i poprawy życia mieszkańców w perspektywie długoletniej. Zakłada ona 

podejście kompleksowe do celów i istniejących problemów gospodarczych, społecznych 

administracyjnych i środowiskowych. Opiera się na obronie wiarygodności gospodarki 
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przez niski poziom deficytu budżetowego i ostrożność w zwiększaniu skali długu 

publicznego, utrzymanie działań prorozwojowych, dążenie do strefy euro, prowadzenie 

dalszych reform strukturalnych wraz z budowaniem polityki rozwoju. Dokument 

w perspektywie 2030 roku ma wskazywać drogę do uniknięcia zagrożeń związanych 

z peryferyjnym charakterem udziału Polski w globalnym układzie sił. W tym celu 

przyjęto model rozwoju „POLSKA 2030. TRZECIA FALA NOWOCZESNOŚCI”, opierający 

się o zasadę solidarności pokoleniowej, terytorialnej oraz innowacyjnej (zasady 

wyrównywania szans i konkurencyjności w celu innowacyjności). W DSRK założono, że 

aby osiągnąć cel projektu cywilizacyjnego „Polska 2030”, należy podjąć 25 kluczowych 

decyzji, w tym m.in. unowocześnienie i poprawa jakości edukacji oraz uczenia się przez 

całe życie, dopasowanie edukacji do potrzeb zmieniającej się gospodarki, poprawa 

cywilizacyjnych warunków życia na wsi, warunki dla bezpieczeństwa żywnościowego 

Polski, modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, poprawa warunków 

środowiskowych, uniknięcie ryzyka związanego ze zmianami klimatu. 

Strategia zakłada sukcesywne eliminowanie procesów i działań gospodarczych 

szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi, promowanie sposobów gospodarowania 

"przyjaznych środowisku" oraz przyśpieszanie procesów przywracania środowiska do 

właściwego stanu, wszędzie tam, gdzie nastąpiło naruszenie równowagi przyrodniczej. 

Realizacja tych postulatów nie może jednak jednocześnie powodować niepożądanego 

zmniejszania tempa wzrostu gospodarczego, ani poszerzać marginesu ubóstwa, czyli 

pogłębiania lub powstawania nowych napięć społecznych i zagrożeń ekonomicznych.  

Strategia zakłada pomoc państwa dla działalności proekologicznej, rekultywacji terenów  

i zasobów skażonych, dla czynnej ochrony środowiska i różnorodności biologicznej. 

Cele Strategii, związane z ochroną środowiska obejmują zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz poprawę stanu środowiska: 

1) Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

2) Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

3) Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 

4) Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii, 

5) Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

6) Zwiększenie poziomu ochrony środowiska, 

oraz wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania 

i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych: 

1) Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

2) Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi 

i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 

3) Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-

spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost 

pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 
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4) Kierunek interwencji – Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych 

poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom 

systemu transportowego. 

 „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030” (KSRR 2030) 

KSRR 2030 jest podstawowym dokumentem strategicznym polityki regionalnej państwa 

w perspektywie do 2030 r. Strategia ta jest zbiorem wspólnych wartości, zasad 

współpracy rządu i samorządów oraz partnerów społeczno-gospodarczych na rzecz 

rozwoju kraju i województw. Dokument określa systemowe ramy prowadzenia polityki 

regionalnej zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrzregionalne.                                                                                     

KSSR 2030 r. kładzie nacisk na zrównoważony rozwój całego kraju, czyli zmniejszanie 

dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego różnych obszarów, głównie 

miejskich i wiejskich. W strategii przewidziano skuteczniejszą identyfikację potrzeb 

rozwojowych wszystkich obszarów kraju, a także efektywniejsze rozpoznanie zasobów 

jakimi dysponują, wskazanie wyzwań i barier rozwojowych oraz określono główne 

wyzwania dla polityki regionalnej, tj.: 

1) adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie zagrożeń dla środowiska, 

2) przeciwdziałanie negatywnym skutkom procesów demograficznych, 

3) rozwój i wsparcie kapitału ludzkiego i społecznego, 

4) wzrost produktywności i innowacyjności regionalnych gospodarek, 

5) rozwój infrastruktury podnoszącej konkurencyjność, atrakcyjność inwestycyjną 

i warunki życia w regionach, 

6) zwiększenie efektywności zarządzania rozwojem (w tym finansowania działań 

rozwojowych) oraz współpracy między samorządami terytorialnymi i między 

sektorami, 

7) przeciwdziałanie nierównościom terytorialnym i przestrzennej koncentracji 

problemów rozwojowych oraz niwelowanie sytuacji kryzysowych na obszarach 

zdegradowanych. 

Cel główny polityki regionalnej do roku 2030, jakim jest efektywne wykorzystanie 

endogenicznych potencjałów terytoriów i ich specjalizacji dla osiągnięcia 

zrównoważonego rozwoju kraju, realizowany będzie w oparciu o uzupełniające się trzy 

cele szczegółowe.  

W ramach celu 1 Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, 

gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym zakłada się wsparcie o charakterze 

wyrównawczym, ukierunkowane na przezwyciężenie barier i problemów kilku typów 

obszarów o mniej korzystnych uwarunkowaniach rozwojowych. Dla kształtowania 

trwałego wzrostu i miejsc pracy wdrażane będą zintegrowane pakiety działań, 

skoncentrowane na identyfikacji i wykorzystaniu zasobów oraz potencjałów obszarów 

zagrożonych trwałą marginalizacją, miast średnich tracących funkcje społeczno-

gospodarcze, wschodniej Polski, Śląska i obszarów zdegradowanych. Ponadto, na 

obszarach powiązanych funkcjonalnie wspierane będą inwestycje uzupełniające braki 
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w wyposażeniu w infrastrukturę warunkującą dostępność ich mieszkańców do 

podstawowych usług i dóbr i zapewniającą ich włączenie w procesy rozwojowe. 

W celu 2 Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych będą rozwijane 

i wykorzystywane instrumenty wsparcia ukierunkowane na tworzenie warunków do 

wzrostu konkurencyjności, innowacyjności i inwestycji w wybranych sektorach. 

Cel 3 Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych 

terytorialnie), nastąpi wzmocnienie inicjatyw i środków na rzecz rozwijania zdolności 

administracji do planowania i prowadzenia działań rozwojowych ukierunkowanych 

terytorialnie. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko  

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) - perspektywa do 2020 r. 

jest jedną z głównych strategii zintegrowanych odpowiedzialnych za rozwój 

gospodarczy i ochronę środowiska w Polsce. BEiŚ uszczegóławia zapisy 

„Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju 2020” w dziedzinie energetyki i środowiska, 

stanowi także ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i Polityki ekologicznej 

Państwa, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. Ponadto, w związku 

z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi 

określanymi na poziomie wspólnotowym, przede wszystkim w „Strategii Europa 2020”. 

W strukturze BEiŚ uwzględniono 3 główne i kilkanaście przyporządkowanych im 

pomniejszych celów, z których w wyniku przyjęcia Polityki ekologiczna państwa 2030 

ważność zachowuje: zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię: lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, poprawa 

efektywności energetycznej, zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców 

energetycznych, modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, rozwój 

konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie roli odbiorcy, wzrost udziału 

rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki na obszarach 

podmiejskich i wiejskich.  

W odniesieniu do strategii BEiŚ sformułowano szereg istotnych zaleceń na etapie oceny 

jej wpływu na środowisko. Zalecono m.in. by sprawdzić zaawansowanie prac nad 

sporządzaniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego we wszystkich dorzeczach; 

powołać służby lotniczego/satelitarnego monitoringu zdarzeń katastrofalnych w Polsce; 

stworzyć spójny dla całej Polski internetowy portal informacyjny z ujednoliconymi 

mapami zagrożenia i ryzyka przeciwpowodziowego, zwiększyć nakłady na badania 

naukowe służące wypracowaniu metod wyceny wartości środowiska; wskazywać 

w planach ochrony obszarów chronionych konkretne zalecenia odnośnie 

zagospodarowania terenu; planować nasadzenia z uwzględnieniem faktycznej lesistości 

regionu, wzmocnić rolę opracowań ekofizjograficznych w planowaniu przestrzennym. 

W kierunku interwencji „Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich” 

zalecono opracowywanie zasad ochrony różnorodności biologicznej w procesie 

projektowania, budowy i eksploatacji obiektów i urządzeń energetycznych oraz 
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eliminacja barier i pułapek ekologicznych. W porównaniu do ŚSRK dokument BEiŚ 

zawiera zbliżone cele i kierunki interwencji. Są one uwzględnione głównie 

w priorytetowym kierunku interwencji publicznej „Efektywność energetyczna  poprawa 

stanu środowiska”. Działania w ramach strategii można podzielić na działania w sferze 

organizacyjno-prawnej, społecznej, pro-środowiskowej i gospodarczej (produkcji 

energii, pozyskiwania energii, przesyłu surowców i energii). Zgodnie z dokumentem, 

cele rozwoju gospodarczego wymagającego zmian w strukturze energetyki powinny być 

osiągane w zgodzie z ochroną lub też podnoszeniem walorów środowiska. Ma to się 

odbywać m.in. przez dywersyfikację źródeł energii, promowanie odnawialnych źródeł 

energii, rozwój energetyki jądrowej czy stosowanie najnowocześniejszych metod 

i technologii produkcji energii dla źródeł konwencjonalnych. Oba dokumenty, z różnym 

stopniem szczegółowości, wyznaczają spójne ramy do realizacji polityki energetycznej 

i pro-środowiskowej. 

Polityka ekologiczna państwa 2030 

Polityka ekologiczna państwa 2030 (PEP2030), stanowiąca strategię rozwoju 

w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, przyjęta została przez Radę Ministrów  

16 lipca 2019 r. stanowi strategię, zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju i jest najważniejszym dokumentem strategicznym w tym obszarze. Jest jedną ze 

strategii rozwoju, które stanowią podstawę prowadzenia w Polsce polityki rozwoju.  

Rolą PEP2030 jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej 

jakości życia dla wszystkich mieszkańców. W systemie dokumentów strategicznych 

doprecyzowuje i operacjonalizuje „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)". 

PEP2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków europejskich 

z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Strategia wspiera także realizację celów 

i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz 

ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 

oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 

Kierunki interwencji wskazane w PEP2030 wynikają z wyznaczonych celów, w tym: 

1) Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego 

1.1. Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do 

czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu 

wód 

1.2. Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń  do powietrza lub istotne zmniejszenie 

ich oddziaływania 

1.3. Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb 

1.4. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej 

2) Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska 
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2.1. Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym 

ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 

2.2. Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

2.3. Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

2.4. Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki 

surowcowej państwa 

2.5. Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych 

dostępnych technik BAT 

3) Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich 

oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych 

3.1. Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

3.2. Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych 

4) Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa 

4.1. Kierunek interwencji: Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 

zrównoważonej konsumpcji 

5) Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności 

funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska 

5.1. Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną 

środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania 

PEP2030 uchyla Strategię „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa 

do 2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 

środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  

Obowiązująca „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” zakłada jako jeden 

z priorytetów „Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw”. 

Główne cele polityki energetycznej w tym obszarze obejmują: 

 wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co 

najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 

w latach następnych, 

 osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 

oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji, 

 ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania 

biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, 

w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką 

odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, 

 wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń 

piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa, 

 zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych 

warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 

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

 wypracowanie ścieżki dochodzenia do osiągnięcia 15% udziału OZE w zużyciu 

energii finalnej w sposób zrównoważony, w podziale na poszczególne rodzaje 

energii: energię elektryczną, ciepło i chłód oraz energię odnawialną 

w transporcie, 

 utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze 

źródeł odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia, 

 utrzymanie obowiązku stopniowego zwiększania udziału biokomponentów 

w paliwach transportowych, tak aby osiągnąć zamierzone cele, 

 wprowadzenie dodatkowych instrumentów wsparcia zachęcających do szerszego 

wytwarzania ciepła i chłodu z odnawialnych źródeł energii, 

 wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania 

do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie, 

 stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych 

dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu, 

 utrzymanie zasady zwolnienia z akcyzy energii pochodzącej z OZE, 

 bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci 

elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie z wykorzystaniem 

funduszy europejskich oraz środków funduszy ochrony środowiska, w tym 

środków pochodzących z opłaty zastępczej i z kar, 

 stymulowanie rozwoju potencjału polskiego przemysłu, produkującego 

urządzenia dla energetyki odnawialnej, w tym przy wykorzystaniu funduszy 

europejskich, 

 wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii 

odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji 

(np. odpadów komunalnych zawierających frakcje ulegające biodegradacji), 

 ocena możliwości energetycznego wykorzystania istniejących urządzeń 

piętrzących, stanowiących własność Skarbu Państwa, poprzez ich inwentaryzację, 

ramowe określenie wpływu na środowisko oraz wypracowanie zasad ich 

udostępniania. 

Wspierane będzie zrównoważone wykorzystanie poszczególnych rodzajów energii ze 

źródeł odnawialnych. W zakresie wykorzystania biomasy szczególnie preferowane będą 

rozwiązania najbardziej efektywne energetycznie, m.in. z zastosowaniem różnych 

technik jej zgazowania i przetwarzania na paliwa ciekłe, w szczególności biopaliwa II 

generacji. Niezwykle istotne będzie wykorzystanie biogazu pochodzącego z oczyszczalni 

ścieków, składowisk odpadów oraz innych metod unieszkodliwiania odpadów. 

Docelowo zakłada się wykorzystanie biomasy przez generację rozproszoną. 

Istotnym elementem wspomagania realizacji polityki energetycznej powinno być 

aktywne włączenie się władz regionalnych w realizację jej celów, w tym poprzez 

przygotowywane na szczeblu wojewódzkim, powiatowym lub gminnym strategii 

rozwoju energetyki. Niezmiernie ważne jest, by w procesach określania priorytetów 

inwestycyjnych przez samorządy nie była pomijana energetyka. Co więcej, należy dążyć 
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do korelacji planów inwestycyjnych gmin i przedsiębiorstw energetycznych. Obecnie 

potrzeba planowania energetycznego jest tym istotniejsza, że najbliższe lata stawiają 

przed polskimi gminami ogromne wyzwania, w tym m.in. w zakresie sprostania 

wymogom środowiskowym czy wykorzystania funduszy unijnych na rozwój regionu. 

Wiąże się z tym konieczność poprawy stanu infrastruktury energetycznej, w celu 

zapewnienia wyższego poziomu usług dla lokalnej społeczności, przyciągnięcia 

inwestorów oraz podniesienia konkurencyjności i atrakcyjności regionu. Dobre 

planowanie energetyczne jest jednym z zasadniczych warunków powodzenia realizacji 

polityki energetycznej państwa. 

Najważniejszymi elementami polityki energetycznej realizowanymi na szczeblu 

regionalnym i lokalnym powinny być: 

 dążenie do oszczędności paliw i energii w sektorze publicznym poprzez realizację 

działań określonych w „Krajowym Planie Działań na rzecz efektywności 

energetycznej”, 

 maksymalizacja wykorzystania istniejącego lokalnie potencjału energetyki 

odnawialnej, zarówno do produkcji energii elektrycznej, ciepła, chłodu, produkcji 

skojarzonej, jak również do wytwarzania biopaliw ciekłych i biogazu, 

 zwiększenie wykorzystania technologii wysokosprawnego wytwarzania ciepła 

i energii elektrycznej w układach skojarzonych, jako korzystnej alternatywy dla 

zasilania systemów ciepłowniczych i dużych obiektów w energię, 

 rozwój scentralizowanych lokalnie systemów ciepłowniczych, który umożliwia 

osiągnięcie poprawy efektywności i parametrów ekologicznych procesu 

zaopatrzenia w ciepło oraz podniesienia lokalnego poziomu bezpieczeństwa 

energetycznego, 

 modernizacja i dostosowanie do aktualnych potrzeb odbiorców sieci dystrybucji 

energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem modernizacji sieci 

wiejskich i sieci zasilających tereny charakteryzujące się niskim poborem energii, 

 rozbudowa sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego na terenach słabo 

zgazyfikowanych, w szczególności terenach północno-wschodniej Polski, 

 wspieranie realizacji w obszarze gmin inwestycji infrastrukturalnych 

o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju kraju, 

w tym przede wszystkim budowy sieci przesyłowych (elektroenergetycznych, 

gazowniczych, ropy naftowej i paliw płynnych), infrastruktury magazynowej, 

kopalni surowców energetycznych oraz dużych elektrowni systemowych. 

Jednocześnie trwają prace nad przygotowaniem i przyjęciem Polityki Energetycznej 

Polski 2040 

Kierunki Polityki energetycznej Polski do 2040 roku obejmują: 
1. Optymalne, racjonalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych: węgla 

kamiennego (rentowność sektora, racjonalna eksploatacja, wykorzystanie 

i dystrybucja, innowacje w wydobyciu i wykorzystaniu); węgla brunatnego 

(racjonalna eksploatacja złóż,innowacje w wykorzystaniu); gazu ziemnego 
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(poszukiwanie nowych złóż, w tym niekonwencjonalnie i uzupełnienie krajowej 

podaży zdywersyfikowanymi dostawami); ropy naftowej (poszukiwanie nowych złóż 

i uzupełnienie krajowej podaży zdywersyfikowanymi dostawami); biomasy 

i odpadów nierolniczych (racjonalne wykorzystanie własne) 

2. Rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej - pokrycie 

zapotrzebowania na energię elektryczną moce wytwórcze: zdolność pokrycia popytu 

własnymi mocami (stabilnie, elastycznie, ekologicznie); wzrost popytu pokryty 

mocami innymi niż konwencjonalne węglowe (węgiel – udział 60% w wytwarzaniu w 

2030 r., energetyka jądrowa 6-9 GW w 2043 r., wzrost wykorzystania OZE, gaz 

ziemny głównie jako moce regulacyjne); infrastruktura sieciowa (rozbudowa sieci 

przesyłu i dystrybucji, bezpieczne połączenia transgraniczne, wzrost jakości 

dystrybucji energii, sprawność działań w sytuacjach awaryjnych, rozwój 

magazynowania, rozwój inteligentnych sieci) 

3. Dywersyfikacja dostaw gazu i ropy oraz rozbudowa infrastruktury sieciowej - 

pokrycie zapotrzebowania na gaz ziemny i paliwa ciekłe: gaz ziemny (możliwość 

odbioru importu -Baltic Pipe, terminal LNG, sprawne połączenia transgraniczne, 

rozbudowa sieci przesyłu, dystrybucji i magazynów gazu); ropa i paliwa ciekłe 

(rozbudowa sieci przesyłu i magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych) 

4. Rozwój rynków energii - w pełni konkurencyjny rynek energii elektrycznej, gazu 

ziemnego oraz paliw ciekłych: energia elektryczna (wzmocnienie pozycji 

konsumenta, w tym inteligentne liczniki, ochrona konkurencyjności przemysłu 

energochłonnego, spłaszczenie krzywej popytu na moc, wdrożenie elektromobilności, 

urynkowienie usług systemowych, reforma handlu energią elektryczną); gaz ziemny 

(liberalizacja rynku, wzmocnienie pozycji Polski na europejskim rynku gazu - 

regionalne centrum handlu, nowe segmenty wykorzystania gazu); produkty naftowe 

(uporządkowanie ról − wzrost roli paliw nietradycyjnych - biokomponenty, paliwa 

alternatywne, elektromobilność) 

5. Wdrożenie energetyki jądrowej - obniżenie emisyjności sektora energetycznego oraz 

bezpieczeństwo pracy systemu: uruchomienie pierwszego bloku jądrowego o mocy 1-

1,5 GW do 2033 r. oraz kolejnych pięciu do 2043 r. (łącznie ok. 6-9 GW); zapewnienie 

warunków formalno- prawnych oraz finansowych budowy i funkcjonowania 

energetyki jądrowej; wykwalifikowanie kadry; właściwy dozór jądrowy; zapewnienie 

składowiska odpadów nisko i średnioaktywnych 

6. Rozwój odnawialnych źródeł energii - obniżenie emisyjności sektora energetycznego 

oraz dywersyfikacja wytwarzania energii: 21% OZE w finalnym zużyciu energii 

brutto w 2030 r.; w ciepłownictwie i chłodnictwie 1-1,3 pkt proc. rocznego przyrostu 

zużycia; w elektroenergetyce  utrzymanie wzrostu, wdrożenie morskiej energetyki 

wiatrowej; w transporcie 10% OZE w 2020 r i 14% w 2030 r.; warunkowy rozwój 

niesterowalnych OZE; możliwość bilansowania OZE (magazyny, klastry energii, 

źródła regulacyjne); wsparcie rozwoju OZE (z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy 

sieci) 

7. Rozwój ciepłownictwa i kogeneracji - powszechny dostęp do ciepła oraz 

niskoemisyjne wytwarzanie ciepła w całym kraju: aktywne planowanie energetyczne 
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w regionach; budowa mapy ciepła; ciepłownictwo systemowe (konkurencyjność do 

źródeł indywidulanych, wzrost wykorzystania wysokosprawnej CHP, wykorzystanie 

OZE oraz odpadów, rozbudowa systemów dostaw ciepła i chłodu, wykorzystanie 

magazynów ciepła, obowiązek przyłączania odbiorców do sieci); ciepłownictwo 

indywidulane (zwiększenie wykorzystywania paliw innych niż stałe – gaz, niepalne 

OZE, energia elektryczna, skuteczny monitoring emisji zanieczyszczeń, ograniczenie 

wykorzystania paliw stałych) 

8. Poprawa efektywności energetycznej gospodarki - zwiększenie konkurencyjności 

gospodarki: 23% oszczędności energii pierwotnej vs. prognozy na 2030 r. z 2007 r.; 

prawne i finansowe zachęty do działań proefektywnościowych; wzorcowa rola 

jednostek sektora publicznego; poprawa świadomości ekologicznej; intensywna 

termomodernizacja mieszkalnictwa; ograniczenie niskiej emisji ; redukcja ubóstwa 

energetycznego 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 (KPEiK), przyjęty przez 

Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu 18 grudnia 2019 r., przedstawia 

założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów unii 

energetycznej: 

1) Bezpieczeństwa energetycznego, 

2) Wewnętrznego rynku energii, 

3) Efektywności energetycznej, 

4) Obniżenia emisyjności, 

5) Badań naukowych, innowacji i konkurencyjności. 

Krajowy plan został opracowany uwzględniając wnioski z uzgodnień 

międzyresortowych i konsultacji publicznych. Dokument został sporządzony w oparciu 

o krajowe strategie rozwoju zatwierdzone na poziomie rządowym (m.in. Strategia 

zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, Polityka ekologiczna Państwa 

2030, Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030) oraz 

uwzględniając projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

Wyznacza następujące cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

1) -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS  

w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

2) 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając: 14% udziału OZE 

w transporcie; roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. 

proc. Średniorocznie, 

3) wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami 

PRIMES2007, 

4) redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej. 
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Strategiczny Plan Adaptacji 2020 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA) to pierwszy dokument strategiczny, który 

bezpośrednio dotyczy kwestii adaptacji do zachodzących zmian klimatu. W dokumencie 

wskazano priorytetowe kierunki działań adaptacyjnych, które należy podjąć do 2020 

roku w najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu obszarach, takich jak: gospodarka 

wodna, rolnictwo, leśnictwo, różnorodność biologiczna, zdrowie, energetyka, 

budownictwo i gospodarka przestrzenna, obszary zurbanizowane, transport, obszary 

górskie i strefy wybrzeża. W dokumencie uwzględniono i przeanalizowano obecne 

i oczekiwane zmiany klimatu, w tym scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, 

które wykazały, że w tym okresie największe zagrożenie dla gospodarki i społeczeństwa 

będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, powodzie, 

podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany, osuwiska itp.), będące 

pochodnymi zmian klimatycznych. Zjawiska te będą występowały z coraz większą 

częstotliwością i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju. 

Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego 

funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. 

Cel ten realizowany będzie na podstawie celów i kierunków szczegółowych: 

1) Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska: 

 dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu, 

 adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu, 

 dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu, 

 ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian 

klimatu, 

 adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie, 

 zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia 

w warunkach zmian klimatu 

2) Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich: 

 stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed 

zagrożeniami, 

 organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej i rybackiej do 

zmian klimatu, 

 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany 

klimatu, 

3) Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu: 

 wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających zmiany 

klimatu, 

 zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu, 

4) Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem: 

 monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania i reagowania 

w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie), 

 miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu, 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

19 

5) Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

 promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych i zarządczych 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

 budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii sprzyjających 

adaptacji do zmian klimatu, 

6) Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

 zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami 

ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu, 

 ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych zjawisk 

klimatycznych. 

Plany Gospodarowania Wodami 

Podstawowymi dokumentami planistycznymi według Ramowej Dyrektywy Wodnej 

(RDW) są plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy działań. 

Transponująca jej zapisy ustawa Prawo wodne również wyróżnia wśród dokumentów 

planistycznych plany gospodarowania wodami na wyznaczonych w Polsce obszarach 

dorzeczy oraz program wodno-środowiskowy kraju - odpowiednik programów działań 

według RDW. 

Zasadnicze cele określone dla poszczególnych dorzeczy obejmują: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych 

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 

działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co 

najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym jest 

utrzymanie tego stanu. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r. przyjęła piątą aktualizację Krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2017).  

Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez samorządy do 

realizacji w latach 2016-2021. AKPOŚK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o równorzędnej 

liczbie mieszkańców 38,8 mln), w których zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni 

ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety 

według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych 

przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji 

planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 

innych inwestycji na 1010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie  
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14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. 

Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł. 

Następstwem zatwierdzenia piątej aktualizacji KPOŚK było stworzenie nowej wersji 

Master Planu dla dyrektywy ściekowej. Master Plan zawiera zestawienie 

najważniejszych informacji planistycznych z zakresu gospodarki ściekowej wykazanych 

w aktualizacji.  

W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową podjęto prace 

zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych (VI AKPOŚK), dzięki czemu zidentyfikowane zostaną aktualne,  faktyczne 

potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w celu wywiązania się ze 

zobowiązań traktatowych. W 2020 r., po weryfikacji i przygotowaniu wstępnej bazy 

danych aktualizacji KPOŚK, będzie trwał dalszy proces legislacyjny. 

 

Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (PZRP) 

Opracowane  PZRP  dla  obszarów  dorzeczy  i  regionów  wodnych  tworzą  podstawy  

skutecznego zarządzania ryzykiem powodziowym w przyszłości, stwarzając 

jednocześnie szanse na proaktywne podejście  w  inicjowaniu  i  wdrażaniu  działań  

inwestycyjnych  oraz  instrumentów  wspomagających.  

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. przyjęty został Plan 

zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938), 

opracowany przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. 

Zawiera on m.in. listę strategicznych inwestycji technicznych planowanych do realizacji 

w latach 2016–2021. 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne celem nadrzędnym zarządzania ryzykiem 

powodziowym, jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla 

życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności 

gospodarczej. Będzie on realizowany w zarządzaniu ryzykiem powodziowym na 

zasadzie doboru zestawu różnego typu działań najbardziej odpowiednich dla redukcji 

zidentyfikowanego ryzyka powodziowego, które w kolejnym kroku sprowadzają się do 

selekcji konkretnych działań mających sprostać stawianym celom. Przyjęta zasada 

selekcji zestawu różnego typu działań polega na akceptacji zbioru 3 celów głównych, 

którym odpowiadają cele szczegółowe: 

1) Zahamowanie wzrostu ryzyka powodziowego: 

 utrzymanie oraz zwiększenie istniejącej zdolności retencyjnej zlewni w regionie 

wodnym, 

 wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach 

szczególnego zagrożenia powodzią, 

 określenie warunków możliwego zagospodarowania obszarów chronionych 

obwałowaniami,  
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 unikanie wzrostu oraz określenie warunków zagospodarowania na obszarach o 

niskim (Q0,2%) prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi. 

2) Obniżenie istniejącego ryzyka powodziowego: 

 ograniczenie istniejącego zagrożenia powodziowego,  

 ograniczenie istniejącego zagospodarowania, 

 ograniczenie wrażliwości obiektów i społeczności na zagrożenie powodziowe. 

3) poprawa systemu zarządzania ryzykiem powodziowym: 

 doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach meteorologicznych 

i hydrologicznych, 

 doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na 

powódź, 

 doskonalenie skuteczności odbudowy i powrotu do stanu sprzed powodzi, 

 wdrożenie i doskonalenie skuteczności analiz popowodziowych, 

 budowa instrumentów prawnych i finansowych zniechęcających lub 

skłaniających do określonych zachowań zwiększających bezpieczeństwo 

powodziowe, 

 budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na 

temat źródeł zagrożenia i ryzyka powodziowego. 

Najważniejsze kierunki działań na obszarze dorzecza Odry, konieczne dla ograniczenia 

ryzyka powodziowego, to: 

1) ograniczenie zagrożenia powodziowego przez: utrzymanie w odpowiednim stanie 

technicznym, a także rozbudowa istniejących oraz budowę nowych obiektów 

infrastruktury przeciwpowodziowej, budowę nowych obiektów retencjonujących 

wodę, zapewnienie naturalnej retencji, zapewnienie dobrych warunków 

prowadzenia akcji lodołamania i bezpiecznego odprowadzania kry lodowej, 

2) ograniczenie wrażliwości terenów zagrożonych powodzią przez: powstrzymanie 

dalszego zagospodarowywania i w miarę możliwości ograniczanie obecnego 

użytkowania terenów narażonych na bezpośrednie oddziaływanie wód 

powodziowych, racjonalne zagospodarowywanie terenów zagrożonych na skutek 

awarii obwałowania, wdrożenie instrumentów prawno-ekonomicznych 

wspomagających realizację działań, 

3) doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji na powódź oraz 

podnoszenie świadomości społecznej, 

4) rozwijanie systemów prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach 

meteorologicznych i hydrologicznych. 

Zaplanowane działania nietechniczne dla regionu Górnej Odry obejmują m.in.: 

 ochronę/zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych, 

 modernizację konstrukcji istniejących budynków i budowę nowych 

o konstrukcjach odpornych na zalanie, 

 identyfikację i sporządzenie wyceny działań modernizacyjnych wraz 

z opracowaniem programu dopłat dla właścicieli budynków przeznaczonych do 

umocnienia w obszarze zagrożenia powodzią o Q1%, 
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 analizę programów inwestycyjnych wraz z analizą skuteczności systemu 

zarządzania ryzykiem i rekomendacjami zmian, 

 opracowanie analizy programów inwestycyjnych w kontekście ryzyka 

przeciwpowodziowego, 

 opracowywanie instrukcji zabezpieczania i postępowania czasie powodzi dla 

obiektów prywatnych i publicznych oraz zagrażających środowisku w przypadku 

wystąpienia powodzi, 

 wypracowanie wytycznych dotyczących warunków ewentualnej odbudowy na 

obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,  

 analizy skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i rekomendacje zmian, 

 opracowywanie aktów prawnych, wprowadzających zasady 

zagospodarowywania terenów zagrożonych powodzią, które ochronią 

społeczności przed nadmiernym ryzykiem i ograniczą straty w przyszłości, 

kierowanie projektów do prac legislacyjnych, 

 opracowanie Katalogu Dobrych Praktyk w zakresie: planowania 

i zagospodarowania przestrzennego, projektowania inżynieryjnego - 

wykonawstwa obiektów i sieci technicznych, 

 przygotowanie wytycznych wraz z ich wprowadzeniem do przepisów prawa, 

pozwalających na obniżenie ryzyka powodziowego. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO) 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 stanowi aktualizację KPGO 2014. Zgodnie 

z dyrektywą 2008/98/WE, Program wprowadziła następującą hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami: 1) zapobieganie powstawaniu odpadów;  

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 3) recykling; 4) inne procesy odzysku;  

5) unieszkodliwianie. Hierarchia ta stanowiła punkt wyjścia do opracowania celów  

w i kierunków działań w zakresie postępowania z odpadami w ramach KPGO 2022.  

Celami wskazanymi w dokumencie są między innymi:  

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było składowanych więcej niż 35% masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 r.; 

3) dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów; 

4) osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych; 

5) zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz 

zużytych baterii i akumulatorów; 

6) osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów powstających 

z produktów, między innymi odpadów opakowaniowych, zużytych opon, olejów 

odpadowych; 
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7) dokończenie likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane ŚOR i inne 

odpady niebezpieczne; 

8) zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku.  

Dla osiągnięcia założonych celów określone zostały kierunki działań dotyczące między 

innymi edukacji ekologicznej, rozwoju selektywnego zbierania odpadów, a także zostały 

wskazane działania takie jak np. prowadzenie kontroli przez inspekcję ochrony 

środowiska, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych mających na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami, wspieranie 

budowy sieci napraw i ponownego użycia produktów. Efektem wdrożenia KPGO 2022 

będzie zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami i ograniczenie negatywnego 

wpływu odpadów na środowisko.  

Inne dokumenty rządowe, pomocne przy opracowaniu programów ochrony środowiska 

to m.in.: 

 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Program wodno-środowiskowy kraju, 

 Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), 

 Krajowy Program Zwiększania Lesistości, 

 Krajowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu i in. 

I.3.3. Programy rangi regionalnej i lokalnej 

Program ochrony środowiska dla gminy Gierałtowice uwzględnia postanowienia 

odpowiednich programów i planów opracowanych przez jednostki administracyjne 

wyższego szczebla w myśl obowiązujących przepisów z zakresu prawa ochrony 

środowiska i ustaw powiązanych tj.: 

 Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, przyjętego Uchwałą Nr V/11/8/2015 

Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r., 

 Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego na lata 2016-2022, 

przyjętego Uchwałą Nr V/37/7/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z  dnia 

24 kwietnia 2017 r. oraz Uchwały Nr V/37/8/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla 

województwa śląskiego na lata 2016-2022,  

 Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu 

osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 

ekspozycji, przyjętego Uchwałą Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 18 grudnia 2017 r.,  

 Programu ochrony powietrza dla strefy śląskiej mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu, przyjętego Uchwałą 

Nr VI/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r., 
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 Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 

2023 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, przyjętego Uchwałą 

Nr VI/12/8/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r .,  

 Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego do roku 2030, przyjętej Uchwałą 

Nr IV/28/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 listopada 2012 r. 

 Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025, przyjętego Uchwałą Nr XLII/314/2018 Rady Powiatu 

Gliwickiego z dnia 27 września 2018 r.,  

I.4. Materiały wejściowe 

1) Opracowanie ekofizjograficzne obszaru Gminy Gierałtowice; Przedsiębiorstwo 

Usługowe “GEOGRAF”; Dąbrowa Górnicza, 2011 r. 

2) Opracowanie ekofizjograficzne obszaru Gminy Gierałtowice; Biuro Rozwoju Regionu 

Sp. z o.o.; Katowice, 2020 r., 

3) Opracowanie ekofizjograficzne problemowe w zakresie uwarunkowań górniczych 

dla gminy Gierałtowice; Biuro Rozwoju Regionu Sp. z o.o.; Katowice; 2016 r., 

4) Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku; Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska. Departament Monitoringu Środowiska. Regionalny Wydział 

Monitoringu Środowiska w Katowicach; Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Katowicach; Katowice 2019 r., 

5) Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 

2018; Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach; 2019 r., 

6) Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w roku 2017-

2018; Główny Inspektorat Ochrony Środowiska; Biblioteka Monitoringu Środowiska; 

Warszawa 2019 r., 

7) Ekspertyza dotycząca możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 

mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych na obrzeżach 

granicznych Gminy Gierałtowice i miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki 

Kłodnicy na terenie miasta Gliwice; Główny Instytut Górnictwa, 2012 r., 

8) Stan właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów 

na użytkach rolnych Starostwa Powiatowego Gliwice w gminie Gierałtowice; 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza; Gliwice 2011 r., 

9) Statystyczne vademecum samorządowca 2019; Urząd Statystyczny w Katowicach, 

Katowice 2020. 
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Rozdział II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY  

GIERAŁTOWICE 

II.1. Położenie administracyjne gminy 

Gmina Gierałtowice położona jest w środkowej części województwa śląskiego  

w powiecie gliwickim i graniczy z gminami:  

 od zachodu - Knurów i Gliwice,  

 od północy - Ruda Śląska i Zabrze,  

 od południa - Ornontowice i Czerwionka – Leszczyny, 

 od wschodu - Mikołów. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1. Lokalizacja gminy Gierałtowice 
 
Gmina Gierałtowice obejmuje swym zasięgiem cztery sołectwa:  

1) Gierałtowice – zajmują południowo – zachodnią część gminy, od północy graniczą  

z Przyszowicami, od wschodu z Chudowem, od południowego zachodu i zachodu  

z Knurowem, od północnego zachodu z Gliwicami, od południa z Ornontowicami  

i Czerwionką – Leszczynami. 

2) Przyszowice – zajmują północno – zachodnią część gminy, od północnego zachodu  

i zachodu graniczą z Gliwicami, od północnego wschodu z Zabrzem, od wschodu  

z Paniówkami, od południowego wschodu z Chudowem, od południa i południowego 

zachodu z Gierałtowicami. 

3) Paniówki – zajmują północno – wschodnią część gminy, od północy graniczą  

z Zabrzem oraz na krótkim odcinku z Rudą Śląską, od wschodu z Mikołowem, od 

zachodu z Przyszowicami, od południa z Chudowem. 

4) Chudów – zajmuje południowo – wschodnią część gminy, od północy graniczy 

z Paniówkami, od zachodu z Gierałtowicami, od północnego zachodu 
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z Przyszowicami, od południowego wschodu z Mikołowem, od południa  

z Ornontowicami. 

Lokalizację gminy Gierałtowice wraz z granicami administracyjnymi przedstawiono na 

rysunku 1. 

II.2. Powierzchnia i zagospodarowanie terenu 

Całkowita powierzchnia gminy Gierałtowice to 39 km2, z czego:  

 Gierałtowice zajmują 11,07 km2, 

 Przyszowice zajmują 7,64 km2, 

 Paniówki zajmują 8,26 km2, 

 Chudów zajmuje 12,03 km2. 

Obszar gminy Gierałtowice stanowi 0,32 % powierzchni województwa śląskiego  

i 5,88 % powierzchni powiatu gliwickiego. 

Zagospodarowanie terenu gminy Gierałtowice kształtuje się następująco:  

 użytki rolne – 2 348,09  ha, w tym: grunty orne – 1 894,58 ha, sady – 6,90 ha, łąki 

– 371,39 ha, pastwiska – 75,2 ha, 

 lasy i grunty leśne – 442,67 ha, 

 pozostałe grunty i nieużytki – 1 625,93 ha.   

 

 
Rysunek 2. Struktura użytkowania gruntów gminy Gierałtowice  

   (źródło:  Referat Podatków i Opłat Lokalnych) 

 

Gmina ma charakter rolniczy. Z powyższego wykresu wynika, że ok. 63 % 

zagospodarowania terenu stanowią użytki rolne, wśród których największy udział mają 

grunty orne. Najmniejszą powierzchnię gminy zajmują lasy i grunty leśne (ok. 12 %). 
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II.3. Sytuacja demograficzna i stan zatrudnienia 

Na terenie gminy Gierałtowice zameldowanych jest 11 894 mieszkańców (stan na dzień 

31.12.2019 r.), z czego w poszczególnych sołectwach: 

 Chudów – 1 722 mieszkańców, 

 Gierałtowice –  3 925 mieszkańców, 

 Paniówki –  2 910 mieszkańców, 

 Przyszowice –  3 337 mieszkańców. 

Dane demograficzne w zakresie liczby mieszkańców Gminy w latach 2016-2019 

przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tablica 1. Liczba mieszkańców gminy w latach 2016-2019 

Miejscowość 
Liczba mieszkańców 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.  

Chudów 1 644 1 683 1 696 1 722 

Gierałtowice 3 905 3 928 3 919 3 925 

Paniówki 2 704 2 783 2 843 2 910 

Przyszowice 3 316 3 323 3 330 3 337 

Gmina razem 11 569 11 717 11 788 11 894 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego 

Z danych przedstawionych w powyższej tabeli wynika, iż liczba mieszkańców gminy 

Gierałtowice ma tendencje wzrostową. W ciągu czterech ostatnich lat liczba ta 

zwiększyła się o 325 mieszkańców. 

Podział mieszkańców ze względu na płeć obrazuje tabela nr 2. Według danych Urzędu 
Stanu Cywilnego 51,52 % ludności stanowią kobiety, natomiast 48,48 % to mężczyźni. 

Tablica 2. Liczba mieszkańców z podziałem na płeć 

Miejscowość 

Liczba mieszkańców 

2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r.  

M K M K M K M K 

Chudów 809 835 830 853 836 860 849 873 

Gierałtowice 1882 2023 1900 2028 1900 2019 1904 2021 

Paniówki 1306 1398 1346 1437 1377 1466 1409 1501 

Przyszowice 1587 1729 1594 1729 1604 1726 1604 1733 

suma 5584 5985 5670 6047 5717 6017 5766 6128 

Źródło: Urząd Stanu Cywilnego 
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Z danych podanych przez Urząd Statystyczny w Katowicach wynika, iż na dzień  

31.12.2018 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu gminy Gierałtowice 

wynosiła 101 osób, w tym 63,4 % stanowiły kobiety. 

II.4. Rolnictwo 

Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się wiele gospodarstw rolnych. Według danych 

podanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba gospodarstw prowadzących 

działalność rolniczą w gminie Gierałtowice ze względu na strukturę obszarową 

przedstawia się następująco: 

Tablica 3.  Liczba gospodarstw prowadzących działalność rolniczą w poszczególnych 
grupach obszarowych 

Powierzchnia gospodarstw Ilość 

do 1 ha 214 

1-5 84 

5-10 27 

10-15 12 

powyżej 15 36 

Ogółem 373 

Źródło: GUS Katowice 

W strukturze zasiewów ponad 56 % zajęły rośliny zbożowe. Wśród pozostałych 

zasiewów dominowały warzywa (ponad 35,5 %). Strukturę upraw roślin przedstawia 

poniższa tabela. 

Tablica 4. Struktura upraw roślin w gminie Gierałtowice 

Uprawy roślinne ha 

Zboża podstawowe 252 

Rzepak i rzepik 18 

Ziemniaki 125 

Warzywa 34 

Uprawy przemysłowe 18 

Źródło: GUS Katowice 

Dominującym kierunkiem w produkcji zwierzęcej jest hodowla trzody chlewnej. 

W gospodarstwach rolnych na terenie gminy Gierałtowice hodowanych jest  758 szt. 

bydła, 1 918 szt. trzody chlewnej, 33 szt. koni, drób kurzy liczy 4 192 szt. 
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II.5. Przemysł 

Na terenie gminy Gierałtowice zarejestrowanych jest 723 podmiotów gospodarczych. 

Znaczna część podmiotów prowadzi działalność produkcyjną.  Część z nich to zakłady 

zajmujące się wyrobem artykułów metalowych i obróbką metalu. Pozostałe to podmioty 

gospodarcze specjalizujące się w następujących branżach: 

 piekarnictwo i cukiernictwo, 

 stolarstwo, 

 produkcja maszyn, 

 produkcja odzieży, 

 elektronika, 

 wyroby jubilerskie, 

 wyroby z kamienia, metalu i drewna, 

 wyroby medyczne, 

 opakowania tworzyw sztucznych, 

 produkcja broni. 

Poza działalnością produkcyjną na terenie gminy Gierałtowice prowadzona jest 

działalność usługowa w zakresie transportu, działają zakłady fryzjerskie, sklepy 

ogólnospożywcze oraz sklepy z artykułami  gospodarczymi.  

Na terenie sołectwa Przyszowice przy ul. Granicznej działa strefa biznesowa „Synergy 

Park”, na terenie której swoją działalność prowadzą zarówno firmy usługowe, jak  

i produkcyjne. 

II.6. Infrastruktura techniczna 

Gmina Gierałtowice posiada dobrze rozbudowaną infrastrukturę techniczną. 

Sieć wodociągowa 

Wszystkie sołectwa wchodzące w skład gminy wyposażone są w sieci wodociągowe, 

których całkowita długość wynosi 94,8 km, z czego : 

 64,0 km wykonane jest z PE  

 30,8 km wykonane jest ze stali. 

Dokonano 100 % zwodociągowania co daje 3 786 przyłączy wodociągowych (stan na 

dzień 31.12.2019 r.) 

Wszystkie nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej (z jednym wyjątkiem 

Przedszkola w Przyszowicach, które rozliczane jest na podstawie norm zużycia wody) 

posiadają wodomierze i rozliczane są na podstawie wskazań wodomierza, 

przypadającego w przedszkolu na jedno dziecko.  

Zużycie wody wodociągowej w 2019 r. wyniosło w Gminie 481 394,5 m3/rok, z czego 

zużycie w gospodarstwach domowych wynosiło 355 980,5 m3/rok, a zużycie wody 

przed podmioty gospodarcze wynosiło 125 414 m3/rok. 
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Zaopatrzenie gminy w wodę pitną realizowane jest poprzez hurtowy zakup wody od 

sąsiadujących gmin na zasadzie pośrednictwa w sprzedaży wody produkowanej głównie 

przez GPW S.A. w Katowicach. Dostawcami wody są PWiK Knurów, PWiK Zabrze, KWK 

Knurów-Szczygłowice, ZGKiW Ornontowice oraz ZIM Mikołów.  

Sieć kanalizacyjna 

Długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 128,07 km. Do istniejącej sieci 

wykonano 2 846 przyłączy. Ścieki odprowadzane ww. podlegają oczyszczeniu 

w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2 150,08 m³/d, 

zlokalizowanej w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej 6c.  

Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych i dostarczane do oczyszczalni taborem asenizacyjnym lub, 

w ograniczonym zakresie, poddawane oczyszczaniu w przydomowych oczyszczalniach 

ścieków, z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do ziemi lub do rowu otwartego.  

Sieć kanalizacji deszczowej przebiega na terenie wszystkich czterech sołectw gminy 

Gierałtowice. Łączna długość sieci wraz z przyłączami wynosi ok. 68 km.  

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są m.in. do Potoku Chudowskiego, Potoku 

Paniówka, Potoku Gierałtowickiego, rowu Ch-20, O-3, Ch-10 i in. Stan techniczny 

kanalizacji określa się jako dobry.  

Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z terenów utwardzonych 

odpływają do rowów przydrożnych, rowów melioracyjnych itp. 

Sieć elektroenergetyczna 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiegają linie energetyczne:  

 linie napowietrzne niskiego napięcia o długości 134,54 km,  

 linie kablowe niskiego napięcia o długości 41,94 km, 

 linie napowietrzne niskiego napięcia oświetlenia ulicznego o długości 71,45 km, 

 linie kablowe niskiego napięcia oświetlenia ulicznego o długości 3,80 km, 

 linie napowietrzne średniego napięcia o długości 43,97 km, 

 linie kablowe średniego napięcia o długości 9,62 km, 

 linie napowietrzne wysokiego napięcia o długość 31,02 km. 

Ponadto na terenie Gminy znajduje się 76 stacji niskiego i średniego napięcia.  

Sieć gazowa 

Przez teren Gminy przebiega tranzytowy gazociąg wysokoprężny ø 400 oraz gazociąg 

użytkowy o długości 81 733 m, do którego wykonanych jest 832 przyłączy gazowych,  

w tym 794 przyłącza do budynków mieszkalnych. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Teren gminy Gierałtowice nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą. 
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Wszystkie gospodarstwa domowe ogrzewane są ze źródeł indywidualnych,  

w przeważającej części opalanych węglem kamiennym. Większość budynków 

mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy wyposażona jest nadal w kotły 

węglowe bez automatycznego dozowania paliwa.  

Na podstawie prowadzonej inwentaryzacji źródeł ogrzewania (dane z ok. 60% 

budynków) szacuje się, że źródła węglowe stanowią ok. 80% wszystkich źródeł 

ogrzewania, przy czym ok. 57% to kotły zasypowe, natomiast w ok. 20% budynki 

ogrzewane są ze źródeł nie węglowych.  

Gmina podejmuje od wielu lat działania mające na celu wymianę tradycyjnych, 

węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne i w konsekwencji zmierzające do 

poprawy jakości powietrza.  

Wymiana kotłów o niskiej sprawności na nowoczesne, nie węglowe lub opalane 

paliwem stałym, lecz spełniające wymagania minimum klasy 5 w zakresie emisji 

i sprawności cieplnej prowadzą do redukcji zarówno pyłu zawieszonego, jak i innych 

zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki czy benzo(a)piren. 

II.7. Transport i komunikacja 

Transport drogowy 

Sieć komunikacyjną gminy Gierałtowice tworzą następujące kategorie dróg: autostrady, 

drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe oraz gminne. 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiegają odcinki autostrad A1 i A4 oraz niektóre  

z łącznic tych autostrad (węzeł Sośnica). Na granicy Gminy z Knurowem znajduje się  

z kolei węzeł autostrady A1 z drogą wojewódzką nr 921.  

Na długości 6,5 km przez teren Gminy przebiega droga krajowa nr 44 relacji Mikołów – 

Gliwice oraz na odcinku długości 6,8 km droga wojewódzka nr 921, łącząca Zabrze 

z Rudami.  

Ponadto przez teren gminy Gierałtowice przebiegają drogi: 

 powiatowe: ul. Korfantego w Gierałtowicach, ul. Polna w Przyszowicach, 

ul. Dworcowa, Szkolna, Zabrska i część ul. Topolowej w Chudowie oraz ul. Zabrska  

i ul. Darwina w Paniówkach. Łączna długość dróg powiatowych wynosi 16,9 km, 

 gminne o całkowitej długości 63,4 km. 

Odległość Gminy od centrum najważniejszych miast ościennych wynosi: Katowice –  

32 km, Gliwice – 10 km, Orzesze – 8 km, Zabrze – 12 km, Rybnik – 20 km, Knurów – 

4 km, Mikołów – 15 km.  

Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się bezobsługowa stacja paliw zlokalizowana  

w obrębie skrzyżowania ul. Granicznej i ul. Gliwickiej, nieopodal węzła „Sośnica”. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

32 

Transport kolejowy 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiega linia kolejowa nr 149 – łącząca stację Zabrze –  

Makoszowy ze stacją Leszczyny oraz lokalna linia nr 172 łącząca Gierałtowice  

z Chudowem. Na obu tych liniach odbywa się ruch pociągów towarowych.  

W dniu 9 grudnia 2018 r. został uruchomiony kurs nowego połączenia turystycznego  

o nazwie „Kubalonka” biegnący z Gliwic do Wisły Głębce.  

II.8. Turystyka i rekreacja  

Przez teren Gminy prowadzą następujące szlaki turystyczne: 

 szlak okrężny wokół Gliwic: Rudy – Łącza – Toszek – Łabędy – Makoszowy – Borowa 

Wieś – Paniowy – Chudów – Ornontowice – skraj Bekszy – Szczygłowice – Rudy. 

 szlak Krawędziowy GOP: Gliwice – skraj Sośnicy – Przyszowice – Chudów – Paniówki 

– Borowa Wieś – Mikołów – Tychy – Lędziny – Chełmek – Tarka. 

 szlak Bohaterów Wieży Spadochronowej: Katowice – Mikołów – Stara Huta – Sośnia 

Góra – Bujaków – Chudów. 

 szlak Obrońców Polskiej Granicy: Makoszowy – Wirek – Paniowy – Kąty Bujakowskie 

– Góra Św. Wawrzyńca – Zawiść – Paprocany. 

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

 szlak turystyczny: Gierałtowice – Beksza. 

Oprócz powyższych szlaków na terenie gminy Gierałtowice utworzono ścieżki 

dydaktyczne: „Dolina rzeki Kłodnicy”, „Potok Jasienica”, „Lasy i łąki gierałtowickie” oraz 

„Drogami Gierałtowic i Chudowa”.  

W ramach projektu „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców 

zachodniej części Subregionu Centralnego” wyznaczone zostało ok. 21 km tras 

rowerowych. Długość ścieżek rowerowych na terenie gminy Gierałtowice wynosi 

2,2 km.  

Pływalnia „Wodnik” usytuowana w sołectwie Paniówki powstała w 2008 r. i oferuje 

wiele atrakcji wodnych, siłownię, saunę oraz SPA.  

Na terenie gminy Gierałtowice, w sołectwie Przyszowice znajduje się działające 

gospodarstwo agroturystyczne. 

Na zamku w Chudowie Fundacja „Zamek Chudów” organizuje szereg imprez 

kulturalnych, poznawczych, które przyciągają do zamku wciąż nowych zwiedzających. 

W Chudowie i w Przyszowicach można zwiedzić Izby Regionalne, w których turyści 

mogą poznać wystrój i sprzęty domowe stosowane w XIX i XX wieku w śląskich domach. 

Przy gminnych obiektach sportowych działają kluby sportowe: LKS "35" Gierałtowice, 

LKS "Jedność 32" Przyszowice, LKS "Gwiazda" Chudów oraz LKS "Tempo" Paniówki. 

Ponadto na terenie gminy Gierałtowice prężnie działa Gminny Ośrodek Kultury, 

organizujący szereg imprez kulturalnych. We wszystkich sołectwach działają świetlice 

środowiskowe dla dzieci. 
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II.9. Przynależność do związków międzygminnych  

Gmina Gierałtowice jest członkiem związków międzygminnych: 

 Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – jej celem jest koordynacja działań na 

terenie miast-uczestników Związku. Efektem działalności związku ma być 

usprawnienie zarządzania aglomeracją, wzmocnienie siły gospodarczej  

i konkurencyjności miast-uczestników Związku Metropolitalnego, a także 

koordynacja działań promocyjnych i podkreślenie znaczenia regionu. 

 Śląski Związek Gmin i Powiatów – stowarzyszenie, którego misją jest służba na 

rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa 

śląskiego. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 116 gmin (w tym 

wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 11 powiatów regionu śląskiego. 

Wszystkie podejmowane przez Związek inicjatywy i działania służą integracji 

regionu i rozpowszechnianiu najlepszych wzorców w zakresie rozwoju 

lokalnego. Działalność Śląskiego Związku Gmin i Powiatów opiera się na idei 

współpracy z innymi organizacjami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi, 

które wspólnie z nimi realizują różnorodne przedsięwzięcia służące 

stymulowaniu rozwoju regionu. 

 Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – celem związku jest 

współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków finansowych 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań, 

rozpowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej 

rozwoju, jak również stymulowanie i wspieranie rozwoju gospodarczego  

i kulturowego gmin i powiatów należących do Związku. 

 Stowarzyszenie Gmin Górniczych w Polsce – organizacja samorządowa, która ma 

na uwadze ochronę interesów gmin górniczych oraz wspieranie rozwoju 

gospodarczego w tych gminach. 

II.10. Strategiczne założenia rozwoju Gminy 

Gmina nie posiada obecnie aktualnego dokumentu pn. Strategia rozwoju gminy. 

Polityka rozwoju, w tym ochrony środowiska realizowana jest na podstawie programów 

i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1295). Dokument taki 

stanowi również niniejszy program ochrony środowiska Gminy Gierałtowice. 
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Rozdział III. OCENA REALIZACJI DOTYCHCZASOWEGO 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Program ochrony środowiska gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 

2023, przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XXV/164/16 z dnia  

31 sierpnia 2016 roku.  

Szczegółową ocenę realizacji zadań ujętych w ww. dokumencie zawiera „Raport 

z realizacji Programu ochrony środowiska gminy Gierałtowice za lata 2015-2016” oraz 

„Raport z realizacji Programu ochrony środowiska gminy Gierałtowice za lata 2017-2018”. 

Priorytetem Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej było 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 obejmowała: 

 uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie 

Podejmowane działania skoncentrowane były na egzekwowaniu obowiązku 

przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wobec właścicieli nieruchomości nie 

przyłączonych, mimo technicznej możliwości, a także kontroli odprowadzania ścieków 

sanitarnych z nieruchomości, które z przyczyn technicznych nie mogą być przyłączone 

do sieci kanalizacyjnej. Działania te były systematycznie realizowane przez cały okres 

obowiązywania Programu. 

 budowę lub modernizację sieci wodociągowej 

Na bieżąco modernizowana była sieć wodociągowa. Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Gliwicach regularnie prowadził badania jakości wody przeznaczonej do 

spożycia. 

 uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi 

Wybudowano nowe odcinki kanalizacji deszczowej oraz przeprowadzano konserwację 

cieków wodnych. Uregulowano problem odprowadzania wód opadowych i roztopowych 

poprzez sporządzenie wymaganych operatów wodnoprawnych na odprowadzenie wód 

opadowych do odbiorników zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice. Preferuje 

się wyposażanie nieruchomości w osadniki zawiesiny na przyłączach do sieci kanalizacji 

deszczowej oraz 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 (warunki techniczne 

przyłączenia). 

 ochronę przed powodzią  

Doprowadzono do uwzględnienia w opracowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej i przyjętym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r., poz. 

1938). PZRP dla dorzecza Odry, na liście strategicznych inwestycji technicznych, 

wspólne dla gmin Gierałtowice, Zabrze i Gliwice zadanie pn. Poprawa stanu 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisły i Odry. 
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W zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb prowadzono głównie działania 

edukacyjno-szkoleniowe. W ostatnich latach nie uchwalano zmian do miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym nie było możliwości 

uwzględnienia w planie ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz racjonalnego 

wykorzystania zasobów kopalin. Na bieżąco pełniony jest nadzór nad usuwaniem szkód 

przez zakłady górnicze. 

W zakresie gospodarki odpadami w ramach Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Gierałtowice priorytetem było doskonalenie i uszczelnienie systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz ograniczanie negatywnego wpływu odpadów na 

środowisko. Wobec powyższego w Programie wyznaczono również następujące cele: 

 wzmocnienie zarządzania, monitoring i optymalizacja systemu gospodarki 

odpadami 

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne wytworzone 

w gospodarstwie domowym, nieruchomości wyposażane są w pojemniki i worki do 

zbierania odpadów komunalnych oraz niektóre rodzaje odpadów odbierane są Punkcie 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wszystkie zaplanowane działania 

związane z wdrażaniem systemu, jak i zmian wynikających z przepisów, realizowane są 

na bieżąco. Obecnie wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących się 

na terenie gminy Gierałtowice mają określoną wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, a szczelność i prawidłowość funkcjonowania systemu podlega 

stałej kontroli. 

 minimalizacja ilości wytworzonych odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania 

i ograniczenie składowania pozostałych odpadów, a przez to osiągnięcie 

wymaganych przepisami poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia poszczególnych rodzajów odpadów  

W zakresie gospodarki odpadami duży nacisk kładziono na propagowanie 

prawidłowego postepowania z odpadami, zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak  

i dorosłych mieszkańców Gminy, poprzez liczne działania edukacyjne i informacyjne. 

 monitorowanie miejsc zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk odpadów, 

ich likwidacja i egzekwowanie sankcji wobec sprawców tych zanieczyszczeń 

Na bieżąco usuwano odpady znajdujące się na działkach stanowiących własność Gminy  

i ma poboczach gminnych dróg. Wydawano również decyzje nakazujące usunięcie 

odpadów z działek prywatnych. 

 realizacja zapisów „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”  

W okresie obowiązywania dotychczasowego Programu dofinansowywano poniesione 

przez właścicieli nieruchomości koszty na realizację prac związanych z usuwaniem 

azbestu i wyrobów zawierających azbest.  

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego głównym celem działań 

podejmowanych w ramach realizacji Programu była poprawa jakości powietrza, w tym 
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w głównej mierze poprzez ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie 

zapotrzebowania na energię cieplną.  

W zgodzie z tak określonym celem ochrona powietrza atmosferycznego realizowana 

była poprzez: 

 działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji ze spalania paliw do celów 

grzewczych 

Uchwałą Nr XXI/138/16 z dnia 22 marca 2016 r., przyjęto do realizacji „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice” (PGN), którego głównym założeniem jest 

poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym 

wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Gierałtowice. Kontynuując, uchwałą nr XLVIII/339/18 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 21.08.2018 r. przyjęto Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla 

Gminy Gierałtowice (PONE), na podstawie którego realizowane jest dofinansowanie 

z budżetu Gminy do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania starego typu na 

nowoczesne, spełniające odpowiednie standardy emisyjne. Zintensyfikowano również 

działania kontrolne. 

 działania zmierzające do ograniczenia emisji ze źródeł komunikacyjnych 

Gmina realizuje, w ramach posiadanych środków finansowych, remonty oraz 

przebudowy dróg gminnych. 

 działania na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Jednym z założeń przyjętego w 2016 r. Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy 

Gierałtowice jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE. Obecnie Gmina przystąpiła do realizacji 

programu Słoneczna Gmina, polegającego na wsparciu instalacji ogniw fotowoltaicznych 

w budynkach mieszkalnych oraz wykonania instalacji fotowoltaicznej na jednym 

z budynków użyteczności publicznej. 

Ponadto Gmina prowadzi szerokie działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego, w tym rozpowszechnienia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii.   

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem na terenie gminy Gierałtowice 

przeprowadzono działania związane z przebudową i modernizacją dróg gminnych 

poprawiających ich stan oraz sprzyjających obniżeniu emisji hałasu. W ramach działań 

w zakresie ograniczenia hałasu komunikacyjnego wykonano ponadto nowe nasadzenia 

drzew i krzewów w rejonie dróg gminnych oraz uzupełniono nasadzenia w miejsce 

obumarłych krzewów.  

W ostatnich latach  nie uchwalano zmian do miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, w związku z czym uzgadnianie lokalizacji urządzeń, których działanie 

wiąże się z promieniowaniem elektromagnetycznym odbywa się poprzez ustalanie 

warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, o oparciu o ustalenia studium.  
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Celem działań w zakresie ochrony przyrody wyznaczonym w dotychczas 

obowiązującym Programie jest zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności i georóżnorodności, właściwej struktury i stanu ekosystemów oraz 

stworzenie organizacyjno-prawnych warunków i narzędzi do ochrony krajobrazu.  

Ochrona przyrody była realizowana poprzez realizację działań: 

 pielęgnacja zieleni w gminie 

Gmina Gierałtowice wykonywała prace związane z pielęgnacją drzew oraz krzewów 

rosnących na działkach gminnych, zgodnie z zasadami ustawy o ochronie przyrody oraz 

wykonano usunięcie drzew oraz krzewów na podstawie otrzymanych decyzji Starosty 

Gliwickiego.  

 nasadzenia drzew i krzewów 

Na terenie działek stanowiących własność gminy, Gmina Gierałtowice dokonała 

nasadzeń nowych drzew oraz krzewów, również w ramach rekompensaty za usuniętą 

zieleń. 

 rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni oraz  nadzorowanie istniejących form 

ochrony przyrody 

Przeprowadzono prace pielęgnacyjne drzew rosnących na terenie Zespołu Pałacowo– 

Parkowego w Przyszowicach. Przeprowadzono również oględziny drzew pomników 

przyrody. 

 utrzymanie istniejących ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych 

 edukacja w zakresie ochrony przyrody 

Gmina Gierałtowice w ramach edukacji ekologicznej organizuje dla najmłodszych 

w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku” zajęcia związane z ochroną 

przyrody. W ramach konkursu gmina Gierałtowice dokonuje nowych nasadzeń drzew 

i krzewów na działkach stanowiących własność gminy m.in. na terenie Zespołu 

Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach, zakłada łąki kwietne, miejsca przyjazne 

pszczołom itp. 

 zwalczanie roślinności inwazyjnej 

Gmina Gierałtowice zleca corocznie prace polegające na wykoszeniu niebezpiecznej 

rośliny Barszczu Sosnowskiego rosnącej na działkach gminnych, głównie wzdłuż potoku 

Promna w Paniówkach. 

Priorytetem Programu do realizacji w zakresie poważnych awarii i klęsk żywiołowych 

było przeciwdziałanie zagrożeniom, będącym skutkiem wystąpienia poważnych awarii 

i klęsk żywiołowych na terenie gminy Gierałtowice. Z tego względu realizowano bieżące 

zadania związanie z:  

 rozpoznaniem i wdrożeniem możliwych do przeprowadzenia działań 

hydrotechnicznych, mających na celu ochronę przed powodzią 

Zakres przedsięwzięć do realizacji w zlewni Kłodnicy uwzględniony został 

w opracowanym przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Planie Zarządzania 

Ryzykiem Powodziowym w dorzeczu Górnej Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938).  
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 rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji stwarzających zagrożenie ludzi 

i środowiska oraz zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach 

Gmina podejmowała działania w zakresie przeciwdziałania skutkom wystąpienia 

katastrof naturalnych, w szczególności zagrożenia powodziowego lub wystąpienia 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, polegające na wdrażaniu Systemu wczesnego 

ostrzegania (gminny SWO). System umożliwia wymianę informacji o zdarzeniach 

stwarzających zagrożenie dla ludzi, ich mienia oraz środowiska, szybkie ostrzeganie 

i alarmowanie zagrożonej ludności oraz utrzymanie w stałej gotowości gminnego 

systemu syren alarmowych na terenie gminy Gierałtowice. 

 doposażeniem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych 

Gmina wspiera inwestycje w zakresie doposażenia w nowoczesny sprzęt Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych, znajdujących się na terenie gminy Gierałtowice. 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, energii elektrycznej, wody, ubezpieczenie 

strażaków i wozów bojowych, jak również obsługę telekomunikacyjną, w tym smsy 

alarmowe na telefony komórkowe strażaków.  

 edukacją społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

W okresie obowiązywania dotychczasowego Programu gmina Gierałtowice prowadziła 

systematyczne działania w zakresie informowania i edukacji mieszkańców  

o potencjalnych zagrożeniach oraz postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń 

z wykorzystaniem ww. systemu wczesnego ostrzegania. Na stronie internetowej Urzędu 

Gminy Gierałtowice znajduje się ponadto zakładka „Zarządzanie Kryzysowe”, w której 

zawarte są ostrzeżenia i informacje na temat potencjalnych zagrożeń.  

Podejmowanych działania w zakresie edukacji ekologicznej koncentrowały się na 

najpilniejszych, aktualnych problemach z środowiskowych. Szczególnie istotnym było 

ograniczenie niskiej emisji oraz związane z tym wprowadzenie w życie przepisów tzw. 

uchwały antysmogowej. Wiele miejsca poświęcono również doskonaleniu systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi oraz właściwej gospodarce wodno-ściekowej. 

W ramach przeprowadzonych kampanii wydawano ulotki, broszury, wydanie 

kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Treści o charakterze 

edukacyjnym publikowane są w „Wieściach Gminy Gierałtowice” i na stronie 

internetowej Urzędu w zakładkach „Ekologia”, „Gospodarka odpadami”, „Jakość 

powietrza”. Gmina organizuje lub współorganizuje warsztaty lub akcje, w szczególności 

adresowane do młodszych mieszkańców Gminy. 

Ogółem spośród zadań wyznaczonych w do realizacji w Programie Ochrony Środowiska 

Gminy Gierałtowice znakomita większość (ponad 90 % zadań) zrealizowano lub jest 

w trakcie realizacji. 
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Rozdział IV. CHARAKTERYSTYKA I OCENA AKTUALNEGO 

STANU ŚRODOWISKA 

IV.1. Położenie geograficzne i typy środowiska przyrodniczego 

Zgodnie z podziałem na jednostki fizyczno-geograficzne Polski wg J. Kondrackiego 

(1998) obszar gminy Gierałtowice znajduje się w obrębie podprowincji Wyżyna Śląsko-

Krakowska, makroregion Wyżyna Śląska, mezoregion Wyżyna Katowicka. 

Wyżyna Katowicka zajmuje centralną część Wyżyny Śląskiej. Zbudowana jest  

z węglonośnych skał karbońskich, na których zalegają dolomity i wapienie środkowego 

triasu, te same, które budują Garb Tarnogórski na północy, ale też wyspowo pojawiają 

się w południowej części omawianego mezoregionu. W obrębie Wyżyny Katowickiej 

możemy wyróżnić: Płaskowyż Bytomsko-Katowicki - zajmujący północną, zachodnią 

oraz centralną jej część, Zrąb Mikołowski - położony na południu oraz Wysoczyznę 

Dąbrowską i Kotlinę Mysłowicką - położone na wschodzie. Przez Płaskowyż Bytomski 

przebiega dział wodny Odry i Wisły. Jest to region najsilniej przekształcony przez 

człowieka, co uwidacznia się silnymi przekształceniami środowiska naturalnego, 

począwszy od rzeźby terenu (np. osiadanie terenu, zagłębienia, hałdy), a skończywszy 

na stosunkach wodnych (np. zanieczyszczenia wód, odprowadzanie do rzek wód 

kopalnianych). 

Przedmiotowy obszar obejmuje tereny o zróżnicowanych wysokościach. Najwyżej 

położony punkt stanowi stok wyniesienia, na granicy gminy w jej południowo-

wschodniej części – ok. 272,0 m n.p.m., natomiast najniżej położone miejsce znajduje się 

przy ujściu rowu do zalewiska Wn 16a/89 w Przyszowicach – ok. 208,1 m n.p.m. 

Maksymalna różnica wysokości między punktami naturalnymi w obrębie analizowanego 

obszaru wynosi ok. 63,9 m.  

Położenie geograficzne obszaru gminy Gierałtowice określają współrzędne geograficzne 

jego krańców: 

na zachodzie  –    18o41’35,7”E,  50 o12’45,2”N 

na wschodzie –  18 o48’15,5”E, 50 o13’33,1”N 

na południu  –  18 o46’32,3”E,  50 o11’36,4”N 

na północy  –  18 o43’51,1”E, 50 o16’21,6”N. 

IV.2. Budowa geologiczna 

Zgodnie z podziałem na jednostki strukturalno – tektoniczne Polski gmina Gierałtowice 

znajduje się w obrębie jednostki nazywanej Zagłębiem Górnośląskim lub zapadliskiem 

górnośląskim (także zapadliskiem śląsko-krakowskim). Fundament geologiczny 

analizowanego terenu stanowią utwory karbońskie. Zalegające w podłożu utwory 

karbonu dolnego (kulmu) stanowią piaskowce szarogłazowe, łupki piaskowcowe, łupki 

ilaste lub mułowce kwarcowo-serycytowe. Utwory karbonu dolnego nie zawierają 

http://www.2007.przyroda.katowice.pl/garb_tarnogorski.html
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pokładów węgla. Na obszarze gminy Gierałtowice utwory te nigdzie nie występują na 

powierzchni, ani pod utworami czwartorzędowymi. 

W rejonie gminy Gierałtowice podobnie jak na całym obszarze Śląska spośród utworów 

karbońskich najważniejsze są utwory karbonu górnego (tzw. karbonu produktywnego). 

Trzon tych osadów stanowią osady namuru.  W obrębie gminy Gierałtowice osady 

namuru występują na bardzo zróżnicowanych głębokościach – od 360m do 1030 m. 

Utwory te w obrębie gminy na powierzchni nie występują. 

Na całym obszarze badanego rejonu na utworach namuru występują osady kolejnego 

piętra karbonu górnego zwanego westfalem. Stanowi go głównie seria mułowcowa 

wykształcona w postaci iłowców, mułowców i węgla kamiennego warstw załęskich  

i orzeskich będących przedmiotem eksploatacji górniczej. Charakteryzuje je duża 

monotonia wykształcenia facjalnego. W warstwach tych dominują drobnoziarniste 

(pelityczne) osady klastyczne i fitogeniczne oraz węglanowe. Dominujące w profilu 

mułowce są barwy ciemnoszarej. Mające znacznie mniejszy udział piaskowce występują 

w postaci cienkich przeławiceń. Strop osadów westfalu zalega także na zróżnicowanych 

głębokościach – od 65 m do 240 m. Głębokość występowania utworów westfalu maleje  

w kierunku południowym, gdzie występują na głębokości zaledwie 60-90 m pod 

powierzchnią terenu. Utwory westfalu, podobnie jak utwory namuru, na obszarze gminy 

Gierałtowice na powierzchni nie występują. 

Osady karbonu zostały w końcowej fazie orogenezy hercyńskiej (górny karbon) silnie 

sfałdowane i zuskokowane, co wpłynęło na duże zróżnicowanie głębokości ich 

występowania oraz miąższości osadów zalegających na ich powierzchni. Obszar 

generalnie uległ wynurzeniu, przez co poddany został silnej denudacji w okresie permu, 

co spowodowało usunięcie (zniszczenie) na znacznym obszarze warstw rudzkich 

westfalu. Silna denudacja obszaru w permie w warunkach klimatu gorącego początkowo 

suchego, następnie wilgotnego spowodowała ścięcie i urozmaicenie powierzchni 

topograficznej karbonu. Osady permu na obszarze gminy Gierałtowice nie występują.   

Osady neogenu zalegają zwartą powierzchnią pod utworami czwartorzędowymi na 

większej części obszaru Gminy. Brak ich jedynie w południowej części gminy w rejonie 

Chudowa. Miąższość osadów neogenu jest znaczna i dochodzi do 190 m w okolicach 

Gierałtowic. Najmniejsza miąższość (ok. 40 m) występuje w otworze w rejonie 

Chudowa. Strop osadów negenu zalega na głębokościach od 10 m do 60 m. 

Cały analizowany teren przykryty jest warstwą utworów czwartorzędowych  

o zróżnicowanej miąższości. Największe miąższości czwartorzędu występują w obrębie 

form kopalnych, gdzie miąższość ich dochodzi do ok. 60 m. Są to głównie fluwioglacjalne 

piaski i żwiry gliniaste podścielone warstwą glin zwałowych zlodowacenia odry 

(zlodowacenie środkowopolskie). Na zachód od doliny Potoku Chudowskiego 

(Gierałtowice, Przyszowice) oraz w rejonie Chudowa rozciąga się rozległa powierzchnia 

glin zwałowych zlodowacenia odry. Znacznie częściej gliny zwałowe występują pod 

pokrywą piasków i żwirów lodowcowych. Sekwencję osadów zlodowacenia odry kończy 

seria piasków i żwirów fluwioglacjalnych, które na znacznej powierzchni przykrywają 
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gliny zwałowe. Rozległa powierzchnia tych utworów występuje w północnej  

i wschodniej części gminy. 

W czasie kolejnego zlodowacenia (Wisły) cały obszar gminy znajdował się w strefie 

klimatu peryglacjalnego. Panujące wówczas warunki sprzyjały zrównywaniu form 

pozostawionych przez poprzednie zlodowacenie i transformacji osadów w trakcie 

procesów stokowych. Powstały wówczas miąższe serie glin stokowych okrywających 

niemalże cały analizowany teren. W obrębie wysoczyzn mogło dojść wówczas do 

lokalnej akumulacji utworów pylastych, których miąższe serie występują na Płaskowyżu 

Rybnickim i na północ od Gliwic. W obrębie Gierałtowic utwory te spotyka się w części 

położonej na zachód od Potoku Chudowskiego. Miąższość serii pylastych wynosi 

najczęściej 0,5-1,0 m. Utwory pylaste zalegają na utworach gliniastych, co przeciwdziała 

przemieszczaniu się materiału drobnofrakcyjnego w dół profilu, zapobiegając 

rozwojowi sufozji na większą skalę.   

Rozwój geologiczny terenu gminy Gierałtowice spowodował powstanie złóż węgla 

kamiennego. Na obszarze Gminy utwory karbonu, w tym pokłady węgla kamiennego, 

występują na znacznych głębokościach. Wychodnie utworów karbońskich na całym 

obszarze Gminy występują pod pokrywą osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych.  

Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. 

Od roku 1906 w granicach gminy Gierałtowice prowadzona jest eksploatacja węgla 

kamiennego. Teren gminy znajduje się w obrębie 4 obszarów górniczych należących do 

następujących kopalń:  

1) obszar górniczy „Sośnica III” obejmujący złoże Sośnica, należący do Polskiej Grupy 

Górniczej Oddział KWK Sośnica o powierzchni 1 022 ha (27 % powierzchni gminy), 

obejmuje północno-zachodnią część gminy. Polska Grupa Górnicza S.A. posiada 

koncesję nr 59/94 z dnia 21.04.1994 r. z terminem ważności (po przedłużeniu) do 

31.12.2042 r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Gliwicach, 

2) obszar górniczy „Makoszowy II” należący do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  

w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy, o powierzchni 949 ha (25 % 

powierzchni gminy), obejmuje północno-wschodnią część gminy. Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. posiada koncesję nr 115/94 z dnia 27.07.1994 r.  

z terminem ważności do 31.07.2020 r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego 

zlokalizowane są w Zabrzu, 1 grudnia 2016 r. – decyzją Ministerstwa Energii  

w kopalni wstrzymano wydobycie i  KWK Makoszowy jest w stanie likwidacji, 

3) obszar górniczy „Knurów” obejmujący złoże Knurów, należący do Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. Zakład KWK „Knurów-Szczygłowice”, zajmujący w obrębie 

gminy 592 ha (16 % powierzchni gminy), obejmuje południowo-zachodnią część 

gminy. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada koncesję nr 60/94 z dnia 

21.04.1994 r. z terminem ważności (po przedłużeniu) do 15.04.2044 r. Szyby 

wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Knurowie. 

4) obszar górniczy „Ornontowice I” obejmujący złoże Budryk, należący do Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” o powierzchni 1 193 ha (32 % obszaru gminy), 
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obejmuje południowo-wschodnią część gminy. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

posiada koncesję nr 13/94 z dnia 21.03.1994 r. z terminem ważności (po 

przedłużeniu) do 31.12.2043 r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego 

zlokalizowane są w Ornontowicach. 

Zgodnie z zapisami powyższych koncesji zakłady wydobywcze zobowiązane są do 

wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz 

stosowania systemów eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych. 

Należy tu także zwrócić uwagę na grunty nasypowe, które zbudowane są głównie  

z odpadów górniczych. Odpady te używane są do nadbudowywania naturalnej 

powierzchni (realizacja obiektów inżynierskich, składowanie odpadów górniczych) lub 

do uzupełniania ubytków tej powierzchni powstałych w wyniku osiadań górniczych  

i powierzchniowej eksploatacji surowców. Przykładem nadbudowywania powierzchni 

naturalnej jest budowa nasypów drogowych (np. autostrada) i kolejowych. Odpady 

górnicze powszechnie używane są do rekultywacji osiadających powierzchni na skutek 

eksploatacji górniczej. Szczególnie widoczne jest to w dolinie Kłodnicy i w ujściowym 

odcinku Potoku Chudowskiego, gdzie zostały one użyte do likwidacji zalewisk 

pogórniczych i odbudowy koryt rzecznych poprzez ich podniesienie i obustronne 

obwałowanie tzw. hałdowałami. Drugim rejonem ich występowania jest hałda odpadów 

górniczych „Sośnica”. Cechą charakterystyczną utworów nasypowych jest ich duża 

niejednorodność, zwłaszcza w obrębie składowisk. Materiał nasypowy używany do 

budowy obwałowań rzecznych lub podłoża dróg i autostrad posiada zakładane 

zagęszczenie, natomiast w przypadku hałd, terenów poddanych makroniwelacji lub 

hałdowałów zagęszczanie materiału składowanego następuje samorzutnie w sposób 

niekontrolowany. Nie jest znana budowlana nośność i stabilność podłoża. Utwory 

nasypowe nie mają w większości jednolitej wodoprzepuszczalności. 

IV.3. Rzeźba terenu i typy krajobrazu 

IV.3.1. Rzeźba terenu i typy krajobrazu naturalnego 

Obszar gminy Gierałtowice, zgodnie z podziałem geomorfologicznym Polski, położony 

jest w obrębie prowincji Kotliny Podkarpackie należącej do strefy alpejskiej (Klimek, 

Starkel, 1972): 

 strefa alpejska, 

 prowincja Kotliny Podkarpackie, 

 podprowincja Kotliny Podkarpackie Zachodnie, 

 makroregion Kotlina Raciborsko-Oświęcimska, 

 mezoregion Kotlina Raciborska, 

 region Wysoczyzny Przywyżynne, 

 subregion: Wysoczyzna Rachowicka.          
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Wysoczyzny Przywyżynne stanowią rozległą falistą równinę polodowcową. W ich 

budowie dominują miąższe serie gliniastych utworów polodowcowych 

przewarstwionych i w wielu miejscach pokrytych serią fluwioglacjalnych utworów 

piaszczysto-żwirowych. Falista powierzchnia wysoczyzny zalega na wysokości do 270 m 

n.p.m. Pokrycie całej powierzchni gminy utworami czwartorzędowymi powoduje, iż na 

mapie geomorfologicznej (rzeźby) widoczna jest dominacja stoków wieku 

czwartorzędowego lub równin erozyjno-denudacyjnych tego samego wieku. 

Powierzchnie starsze (trzeciorzędowe) w obrębie gminy na powierzchni nie występują.  

Powierzchnię Wysoczyzny Rachowickiej na obszarze gminy rozcina obniżenie dolinne 

Potoku Chudowskiego i jego dopływów do poziomu 220-240 m n.p.m. Głębokość 

rozcięcia dochodzi zatem do 30 m w stosunku do wysokości wierzchowin. Od północy 

obszar gminy przylega do obniżenia dolinnego Kłodnicy. Stoki wierzchowin są łagodne, 

co powoduje, że powierzchnia topograficzna gminy tworzy falistą równinę, opadającą 

łagodnie ku północy. Jest ona rozczłonkowana układem konsekwentnych dolin. 

Typowymi są tu doliny nieckowate, głębokie na 10-15 m, najczęściej odmłodzone  

w holocenie. Dna dolin są przeważnie płaskie i podmokłe, ograniczone łagodnymi 

zboczami. Ich szerokość jest zróżnicowana i wynosi od 50 do 500 m.  

Powierzchnię gminy Gierałtowice urozmaicają wcięcia niewielkich dolin potoków 

uchodzących głównie do Potoku Chudowskiego oraz suchych dolin denudacyjnych. 

Stosunkowo gęsta sieć małych dolin jest efektem słabej przepuszczalności podłoża 

(podłoże gliniaste). Doliny prowadzące wodę są często podmokłe i mają dna 

akumulacyjne. 

Specyficzną cechą morfologii dolin jest spłaszczenie den dolinnych i powstawanie 

świeżych krawędzi ograniczających dno. Wskazuje to na zaawansowany proces 

denudacji obszaru przy jednoczesnym spowolnieniu odprowadzania materiału. Łatwość 

denudacji wynika z budowy geologicznej powierzchni. Odkryte spod pokrywy roślinnej 

gliny pylaste są szybko rozmywane przez wody opadowe spływające po powierzchni. 

Materiał znoszony jest do dolin, gdzie następuje jego akumulacja. Meandrujące w dnie 

potoki z kolei podcinają zbocza dolin tworząc wyraźne krawędzie erozyjne, których 

wysokość nie przekracza z reguły 3 m. Występowanie krawędzi erozyjnych nie 

powoduje destabilizacji zboczy dolin z uwagi na dużą zwięzłość podłoża.  

Rzeźbę gminy Gierałtowice kształtują również „grunty nasypowe”. Oznacza to formy 

rzeźby o charakterze przejściowym zbudowane z użyciem głównie odpadów górniczych. 

Mogą to być zarówno hałdy górnicze nadpoziomowe (np. składowisko kamienia 

górniczego) jak też hałdy podpoziomowe (np. tzw. hałdowały zbudowane wzdłuż rzeki 

Kłodnicy lub odpady górnicze użyte do rekultywacji poprzez zasypanie niecek z osiadań 

górniczych). 
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IV.3.2. Dewastacja krajobrazu 

Środowisko Gminy Gierałtowice jest środowiskiem w znacznym stopniu 

antropogenicznym. W okresie ostatnich kilkudziesięciu lat obszar te pozostawał  

w zasięgu oddziaływań intensywnej eksploatacji górniczej. Skutki tej działalności 

widoczne są na powierzchni w postaci jej przemodelowania w wyniku osiadań. 

Dotychczasowe osiadania zmieniły topografię  terenu. Spowodowały powstawanie na 

powierzchni terenu  nieckowatych zagłębień. Część z nich wypełniła się wodą, w innych 

występują podmokłości terenu.  Szczególnie rozległe obniżenie powstało w rejonie 

Przyszowic, gdzie powstała niecka bezodpływowa. Znaczące zmiany spowodowane 

obniżeniem powierzchni wystąpiły w dolinie Kłodnicy, gdzie doszło do powstania 

rozległych zalewisk górniczych. Konieczne stało się podniesienie poziomu terenu, 

odbudowanie koryta rzeki i zabezpieczenie przyległego terenu hałdowałami. Nieco tylko 

mniejsze powierzchniowo niecki znajdują się w rejonie Gierałtowic. Gmina Gierałtowice 

poddawana jest dość specyficznemu oddziaływaniu wielkoobszarowemu górnictwa 

węglowego spoza granic Gminy. Negatywne skutki eksploatacji powinno się ograniczyć. 

W szczególności należy ograniczyć osiadania by nie dopuścić do tworzenia się zalewisk 

i zastoisk wodnych oraz zachwiania możliwości grawitacyjnego spływu potoków. 

W rejonach przekształceń górniczych występują także wyniesienia o znacznych 

nachyleniach i wysokościach. Związane są one z budową hałd lub obwałowań 

(hałdowałów) Kłodnicy i Potoku Chudowskiego, gdzie wysokości ich przekraczają 10 m. 

Stoki te są zwykle uformowane i utrwalone dla zapobieżenia powstawaniu osuwisk. 

Skutkiem eksploatacji górniczej są także powstałe formy wypukłe, tj. hałdy 

(składowiska) odpadów górniczych. To antropogeniczna forma stałych odpadów 

przemysłowych powstających w wyniku eksploatacji. Hałdy są nieużytkami.  Usypane są  

z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska 

naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja  

i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania. Na terenie 

gminy znajduje się niewielki fragment składowiska KWK „Sośnica” w północnej części 

obszaru. W ostatnich latach składowany odpad wykorzystywany był m.in. do budowy 

węzła łączącego autostrady A1 i A4. 

IV.4. Gleby 

IV.4.1. Rodzaje gleb 

Na terenie gminy Gierałtowice dominują dwa typy gleb: gleby bielicowe 

i pseudobielicowe oraz gleby brunatne wyługowane. Gleby brunatne dominują 

w południowo – wschodniej części gminy (Chudów – Paniówki). Gleby bielicowe 

i pseudobielicowe występują na terenie całej gminy z dominacją w rejonie Gierałtowic 

i Przyszowic oraz w sąsiedztwie doliny Kłodnicy. W rejonie doliny rzeki Kłodnicy 

w Paniówkach utworzyły się czarne ziemie zdegradowane. Na bardziej wilgotnych 
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terenach utworzyły się gleby mułowo – torfowe i torfowo – mułowe. Większe ich 

powierzchnie występują w dolinach Potoku Gierałtowickiego, Ornontowickiego 

i Paniówki. W dnach szerokich dolin i obniżeń z bardzo płytkim zaleganiem wód 

gruntowych (Potok Chudowski, Potok Ornontowicki) występują mady.  

Struktura typów gleb na obszarze rolniczej części gminy Gierałtowice przedstawia się 

następująco: 

 A – bielicowe i pseudobielicowe o powierzchni 1 722 ha, co stanowi 60% 

użytków rolnych, 

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

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

rolnych, 

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

rolnych, 

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

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

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

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

 FG – mady glejowe o powierzchni 14 ha, co stanowi 0,5 % użytków rolnych. 

Strukturę typów gleb w gminie obrazuje poniższy wykres. 
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Rysunek 3. Typy gleb występujących na terenie gminy Gierałtowice 

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Gierałtowice - 2011 r. 

 

Powyższa struktura nie obejmuje gleb na obszarach lasów i zadrzewień.  

Zgodnie z klasyfikacją bonitacyjną najlepsze gleby zaliczane do gruntów ornych (RIIIa, 

RIIIb) lub użytków zielonych (ŁII, ŁIII, PsIII), są związane najczęściej z glebami 

bielicowymi. Gleby wysokich klas bonitacyjnych zajmują największą powierzchnię  

w sołectwie Gierałtowice. Poza południową częścią sołectwa przeważają nad 
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pozostałymi klasami bonitacyjnymi. Znaczniejszy udział tych gleb występuje też  

w południowej części sołectwa Przyszowice, środkowej i środkowo-zachodniej części 

Paniówek oraz południowo-wschodniej części Chudowa. Na terenie gminy dominują 

grunty o przeciętnych walorach glebowych (IV klasy bonitacyjnej), które stanowią 61 % 

wszystkich użytków rolnych. Najmniejszy jest udział gleb cechujących się niskimi 

klasami bonitacyjnymi (V i VI) – 13%. 

Zestawienie powierzchni użytków rolnych na obszarze gminy, według klas 

bonitacyjnych przedstawia poniższa tabela. 

Tablica 5. Klasy bonitacyjne gleb ornych na terenie gminy Gierałtowice 

Rodzaj użytku gruntowego Powierzchnia (ha) Udział (%) 

II i III klasy bonitacyjnej 563,36 21,76 

 orne RIIIa 21,83 0,84 

 orne RIIIb 483,21 18,66 

 użytki zielone (ŁIII, Ps II, Ps III) 58,32 2,25 

IV klasy bonitacyjnej 1530,45 59,11 

 orne RIVa 690,35 26,66 

 orne RIVb 512,57 19,80 

 użytki zielone (ŁIV, Ps IV) 327,52 12,65 

V i VI klasy bonitacyjnej 333,39 12,88 

 orne RV 185,70 7,17 

 użytki zielone (ŁV, Ps V) 84,53 3,26 

 orne RVI 52,15 2,01 

 użytki zielone (ŁVI, Ps VI) 11,01 0,43 

Grunty rolne (orne i użytki zielone) zabudowane 78,40 3,03 

Pozostałe użytki rolne (W, Wsr, S, Lzr) 83,73 3,23 

Razem 2589,34 100,00 

źródło: Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Gierałtowice - 2020 r. na podstawie ewidencji gruntów i 
budynków, stan 2019 r. 

Znaczna część terenów użytków rolnych, jak również użytków zielonych zostaje 

przeklasyfikowana i wykorzystana pod zabudowę: budownictwo mieszkaniowe, 

budownictwo przemysłowe, szlaki komunikacyjne.  

IV.4.2. Jakość gleb i ich degradacja 

Gleba stanowi podstawowy element środowiska przyrodniczego, który charakteryzuje 

się określonymi właściwościami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi. W wyniku 

działalności człowieka właściwości te mogą ulec zmianom poprzez pogorszenie lub 

polepszenie żyzności gleby. Na żyzność gleby mają wpływ czynniki takie jak: budowa 

morfologiczna, miąższość gleby, właściwości fizyczne, termiczne, wodne i powietrzne, 

właściwości chemiczne i fizykochemiczne.  
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Na stan gleb na terenie gminy Gierałtowice wpływają takie czynniki jak: nawożenie gleb, 

eksploatacja górnicza, dzikie składowiska odpadów. 

Nawożenie gleb 

Duży wpływ na jakość gleb na terenie gminy Gierałtowice ma rolnictwo. W wyniku 

niewłaściwej działalności rolniczej do gleb i gruntów przedostawać się mogą 

zanieczyszczenia pochodzące z użytych w nadmiarze nawozów mineralnych 

i organicznych. Szczególnie niebezpieczne związki to pestycydy i inne chemiczne środki 

ochrony roślin. Szkodliwe oddziaływanie na środowisko wykazują też zanieczyszczenia 

nawozów sztucznych np. kadm, stanowiący naturalne zanieczyszczenie skał 

fosforowych i przez to występujący w nawozach fosforowych. Nadmierne nawożenie 

gleb prowadzi w takim przypadku do zwiększenia ilości metali ciężkich oraz innych 

substancji toksycznych w glebie. 

Na glebach występujących na terenie gminy Gierałtowice wyróżniamy następujące 

kompleksy rolniczej przydatności:  

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

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

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

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

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

 zbożowo-pastewny mocny o powierzchni 420 ha, co stanowi 18,6 % gruntów 

ornych, 

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

 gleby orne przeznaczone pod użytki zielone o powierzchni 10 ha, co stanowi  

0,4 % gruntów ornych, 

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

 słabe i bardzo słabe o powierzchni 61 ha, co stanowi 10,8 % użytków zielonych. 

Strukturę kompleksów rolniczych obrazuje poniższy wykres.  
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Rysunek 4. Struktura kompleksów rolniczych występujących na terenie gminy 

Gierałtowice (źródło: Opracowanie ekofizjograficzne obszaru gminy Gierałtowice – 2011 r.) 

Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) uchylono art. 109, który nakładał 
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na starostę obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, przez prowadzenie okresowych badań jakości gleby i ziemi. 

Ostatnie badania stanu właściwości agrochemicznych gleb i zanieczyszczeń metalami 

ciężkimi gruntów na użytkach rolnych w gminie Gierałtowice, Starostwo Powiatowe  

w Gliwicach przeprowadziło w 2011 r. Na podstawie tych badań wykonanych  

w wybranych punktach na terenie Gminy stwierdzono, iż przebadane użytki rolne są 

zróżnicowane i należą do kategorii agronomicznej średniej 67 %, lekkiej 26 % oraz 

ciężkiej 7 %.  

Tablica 6. Kategorie agronomiczne gleb w gminie Gierałtowice  

Gleba bardzo 
lekka (%) 

Gleba lekka       
(%) 

Gleba średnia   
(%) 

Gleba ciężka      
(%) 

Gleba organiczna 
(%) 

0 26 67 7 0 

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

Analiza odczynu i zasobności gleby wykazała ich zróżnicowanie, z przewagą bardzo 

kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych (87 %), gleby obojętne stanowią 13 %.  

Tablica 7. Odczyn gleb w gminie Gierałtowice  

Bardzo kwaśny   
(%) 

Kwaśny 
(%) 

Lekko kwaśny   
(%) 

Obojętny 
(%) 

Zasadowy 
(%) 

7 27 53 13 0 

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

Zawartość makroskładników tj. fosforu, potasu i magnezu jest zróżnicowana z przewagą 

bardzo wysokiej: fosforu (47 %), potasu (47 %) i średniej magnezu (40 %).  

Tablica 8.  Zawartość makroskładników w glebach gminy Gierałtowice 

Makroelement 
Bardzo niska  

(%) 
Niska 
(%) 

Średnia 
(%) 

Wysoka  
(%) 

Bardzo 
wysoka 

(%) 

fosfor 0 7 26 20 47 

potas 0 13 27 13 47 

magnez 7 7 40 13 33 

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

 

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono również zróżnicowane zawartości 

poszczególnych mikroelementów z przewagą zawartości średniej w przypadku: boru, 

manganu, miedzi i żelaza oraz wysokiej w przypadku cynku.  
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Tablica 9.  Zawartość mikroskładników w glebach gminy Gierałtowice 

Mikroelement 
Niska 
(%) 

Średnia 
(%) 

Wysoka  
(%) 

bor 33 67 0 

mangan 0 100 0 

miedź 0 93 7 

cynk 0 13 87 

żelazo 13 87 0 

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

Zawartość metali ciężkich w glebach występujących na terenie gminy Gierałtowice  

tj. ołowiu, kadmu, niklu, cynku i miedzi, mieści się w granicach wartości dopuszczalnej, 

co kwalifikuje te grunty pod uprawę roślin do spożycia przez ludzi i zwierzęta, a także 

pod pozostałe uprawy.  

Tablica 10.  Zawartość metali ciężkich w glebie 

Metal ciężki 
Zawartość najniższa 

mg/kg  s.m. 
Zawartość najwyższa 

mg/kg s.m 
Wartości dopuszczalne 

mg/kg s.m. 

ołów 15,98 40,91 100 

kadm <0,50 1,391 4 

nikiel 2,0 15,52 100 

cynk 44,89 269,48 300 

miedź 4,75 13,50 150 

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

Przeprowadzono również badania na zawartość azotu mineralnego w trzech poziomach 

gleby. Ogółem najwięcej gleb jest o średniej (27 %) i bardzo wysokiej (22 %) zawartości 

azotu mineralnego a najmniej o niskiej (13 %) zawartości.          

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązało Okręgowe Stacje Chemiczno – 

Rolnicze do wykonania badań pH gleb do ustalenia powierzchni objętych specjalną 

formą płatności w latach 2014-2020. Na terenie gminy Gierałtowice badania próbek 

gleb w celu określenia poziomu pH zostały wykonane w grudniu 2014 r. Na podstawie 

otrzymanych wyników niektórzy rolnicy dokonali wapnowania gleb kwaśnych. 

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gliwicach przeprowadza ponadto badania gleb 

dla producentów rolnych na indywidualne wnioski we wskazanym zakresie. W 2017 r. 

stacja ta przebadała gleby orne i użytki zielone w 14 gospodarstwach z terenu gminy 

Gierałtowice. Badania te wykazały w zbadanych próbkach bardzo wysoką zawartość 

fosforu, magnezu i potasu. W związku z tym zalecono uprawę badanych użytków 

rolnych poprzez stosowanie odpowiedniego nawożenia, biorąc pod uwagę ilości 

makroelementów w poszczególnych punktach pomiarowych. 
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Ponadto na terenie województwa śląskiego od miesiąca marca 2015 r. prowadzone są 

prace monitoringowe w celu dostarczenia danych do Instytutu Uprawy Nawożenia 

i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 

Na terenie gminy Gierałtowice pojawiają się działki, na których stosowane są 

komunalne osady ściekowe. Przed ich stosowaniem osady oraz grunty, na których mają 

być stosowane, poddaje się badaniom. Dawka osadu ściekowego zależy od rodzaju 

gruntu, sposobu użytkowania gruntu, jakości komunalnego osadu ściekowego i gleby 

oraz zapotrzebowania roślin na fosfor i azot. Ustając dopuszczalną dawkę osadu na 

danym gruncie nie można spowodować przekroczenia w wierzchniej warstwie gruntu 

(0-25 cm) wartości dopuszczalnych ilości metali ciężkich określonych przepisami. 

Według informacji zgłoszonych do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Katowicach w latach 2016 – 2017 komunalne osady ściekowe stosowano na 18 

działkach w sołectwie Paniówki na łącznej powierzchni 10 ha. 

Eksploatacja górnicza na terenie Gminy 

Znaczący wpływ na stan gleb na terenie gminy Gierałtowice ma prowadzona 

eksploatacja górnicza. Znaczna część gruntów na terenie gminy została przekształcona 

mechanicznie w wyniku działalności zakładów górniczych. 

W wyniku eksploatacji górniczej na terenie gminy Gierałtowice część terenów 

stanowiących wcześniej grunty orne lub zielone stanowi na dzień dzisiejszy nieużytki. 

Według ewidencji gruntów i budynków, obecnie 3,4 % powierzchni gminy (129 ha), 

stanowią nieużytki gruntowe (N). Największe powierzchnie nieużytków znajdują się  

w Przyszowicach. Osiadania terenu powodują powstawanie zagłębień bezodpływowych, 

co prowadzi do zaburzeń w odpływach powierzchniowych wód, a w konsekwencji do 

powstawania zalewisk i lokalnych podstopień terenu. Usuwanie skutków eksploatacji 

górniczej leży w kompetencji zakładów wydobywczych prowadzących eksploatację na 

terenie gminy Gierałtowice. 

W 2015 r. zakończono działania rekultywacyjne związane z likwidacją zalewiska Wn-35 

o łącznej powierzchni 35,8 ha.  

W ramach usuwania szkód powstałych w wyniku prowadzonej eksploatacji, w celu 

poprawy ochrony przeciwpowodziowej, poszczególne kopalnie w latach 2016 – 2019 

zrealizowały następujące prace naprawcze:  

 „Likwidacja zawodnienia terenu pomiędzy ul. Szkolną, Powstańców Śl., K. Miarki 

i Gierałtowicką w Przyszowicach”, 

 „Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy na odcinku od 

rekultywowanego zalewiska Wn-35 do ujścia potoku Chudowskiego”. 

W ramach zadania „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” zakończono budowę 

przepompowni wraz z rowami doprowadzającymi, rurociągami tocznymi i rowem 
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odprowadzającym, natomiast remont i przebudowa doprowadzalnika, nie będą 

realizowane. 

Zadania pn. „Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 i 3 na zawalu Wn – 35” będzie 

realizowane na podstawie wniosków złożonych przez właścicieli gruntów o naprawę 

szkody. 

Dla zadania pn. „Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego” sporządzana jest w chwili 

obecnej dokumentacja projektowa. 

W związku z problemami z uzyskaniem pozwoleń na realizację zadania  

pn. „Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn-24/89 oraz zapewnienia stałego odpływu 

wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony z Gminą Gierałtowice”, Wójt Gminy 

Gierałtowice przychylił się do wniosku KWK „Sośnica” o odstąpienie od realizacji 

zadania. W chwili obecnej trwają uzgodnienia pomiędzy KWK „Sośnica” a Gminą 

Gierałtowice w sprawie sposobu regulacji zbiornika Wn 24/89.  

Zadanie pn. „Budowa przepompowni w dolinie potoku Gierałtowickiego wraz 

z rekultywacją terenu przyległego” zostało zrealizowane w części (budowa 

przepompowni w 2014 r.). Pozostała część zadania będzie realizowana w ramach 

zadania pn.  „Odtworzenie potoku Gierałtowickiego wraz z przywróceniem terenów 

przyległych do stanu pierwotnego na odcinku od ul. Leśnej do przepompowni”. Zadanie 

to zostanie rozpoczęte po uzyskaniu zgód właścicieli działek.  

Z powodu braku wniosków od właścicieli działek prywatnych odstąpiono od realizacji 

zadania pn. „Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku 

Chudowskiego do rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowany zalewiskiem  

Wn-35 w Paniówkach”, pomimo sporządzonej dokumentacji projektowej w latach 

poprzednich. 

Inne prace związane z usuwaniem skutków eksploatacji górniczej realizowane są przez 

odpowiedzialne zakłady wydobywcze na podstawie indywidualnych wniosków 

zgłaszanych przez właścicieli nieruchomości, itp. 

Niewłaściwe magazynowanie odpadów, w tym tzw. dzikie wysypiska, wypalanie 

traw, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne 

szamba  

Potencjalne źródło zanieczyszczeń gleb, na mniejszą skalę, mogą powodować 

zlokalizowane na terenie gminy tzw. „dzikie wysypiska”. Rokrocznie na terenie gminy 

Gierałtowice przeprowadzane są kontrole w celu identyfikacji miejsc występowania 

dzikich wysypisk odpadów i ich późniejszej likwidacji. Ponadto na bieżąco usuwane są 

odpady znajdujące się na poboczach dróg gminnych. Wójt Gminy, w przypadku 

stwierdzenia odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub 

magazynowania, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, nakazuje posiadaczowi 

odpadów ich usunięcie. W okresie 2016 – 2019 wydano 4 decyzje nakazujące 

posiadaczowi odpadów ich usunięcie. 
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Na stan gleb może mieć wpływ wypalanie traw i nieużytków rolnych, które jest 

niezgodne z prawem. Podczas pożaru niszczona jest część niezbędnej dla żyznej gleby 

materii organicznej, w wyniku czego proces tworzenia próchnicy zostaje spowolniony.  

W trakcie spalania, redukcji i wyparowaniu ulegają związki azotu, a związki potasu  

i fosforu pozostają w popiele. 

Na terenie gminy Gierałtowice wybudowana została zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej, 

obejmująca wszystkie sołectwa gminy Gierałtowice. W chwili obecnej ma łączną długość 

128,7 km. Skanalizowanie terenu Gminy spowodowało wyeliminowanie problemu 

nieszczelnych szamb, które miało wpływ na zanieczyszczenie gleby.  

W związku z tym, iż część terenów Gminy w dalszym ciągu nie jest objętych zbiorczą 

kanalizacją sanitarną, w rejonach tych zagrożeniem dla stanu gleb pozostaje 

odprowadzenie nieoczyszczonych ścieków do środowiska.  

Bliskość dróg o zwiększonej intensywności użytkowania, położnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych 

Na skutek posypywania powierzchni dróg solami, gleby i grunty w pobliżu szlaków 

komunikacyjnych są zasolone i zawierają zwiększone ilości niebezpiecznych związków 

ołowiu i tlenków azotu.  

Równolegle do wymienionych działań naprawczych podejmowane są działania 

w zakresie edukacji ekologicznej obejmujące zagadnienia ochrony powierzchni ziemi 

i gleb. Gmina Gierałtowice, wspólnie ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  

w Częstochowie, Oddział Mikołów, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 

jak również we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa Oddział Gliwice, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz 

Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, Instytut Ochrony Roślin  

w Sośnicowicach, organizuje szkolenia dla rolników z terenu Gminy. Szkolenia dotyczą 

m.in. tematyki związanej ze stosowaniem tzw. Dobrych Praktyk Rolniczych, 

zrównoważonego rolnictwa, ochrony wód i gleb, rolnictwa ekologicznego oraz 

pozostałych programów rolno-środowiskowych. 

W ramach niektórych lekcji wychowania ekologicznego dla dzieci i młodzieży oraz 

warsztatów ekologicznych, pośrednio nawiązywano do tematyki ochrony powierzchni 

ziemi i gleb. Ponadto gmina Gierałtowice rokrocznie aktywnie uczestniczy w akcji 

„Sprzątanie Świata”. Uczniowie, usuwając odpady ze szkolnych boisk, terenów wokół 

szkoły, poboczy dróg, ulic, skwerów, cmentarzy, przystanków autobusowych, uczą się 

jak szkodliwe dla powierzchni ziemi i gleby są zalegające odpady tworzące dzikie 

wysypiska. 

IV.5. Zasoby kopalin 

Rozwój geologiczny terenu gminy Gierałtowice spowodował powstanie złóż węgla 

kamiennego. Na obszarze Gminy utwory karbonu, w tym pokłady węgla kamiennego, 
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występują na znacznych głębokościach. Wychodnie utworów karbońskich na całym 

obszarze Gminy występują pod pokrywą osadów czwartorzędowych i trzeciorzędowych.  

Złoża kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich 

zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin. 

Eksploatacja węgla kamiennego w granicach gminy Gierałtowice prowadzona jest od 

1906 roku. Teren gminy znajduje się w obrębie 4 obszarów górniczych należących do 

następujących kopalń:  

1) obszar górniczy „Sośnica III” obejmujący złoże Sośnica, należący do Polskiej Grupy 

Górniczej Oddział KWK Sośnica o powierzchni 1 022 ha (27 % powierzchni gminy), 

obejmuje północno-zachodnią część gminy. Polska Grupa Górnicza S.A. posiada 

koncesję nr 59/94 z dnia 21.04.1994 r. z terminem ważności (w wyniku 

przedłużenia) do 31.12.2042 r. Szyby wydobywcze zakładu zlokalizowane są 

w Gliwicach, 

2) obszar górniczy „Makoszowy II” należący do Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A.  

w Bytomiu Oddział w Zabrzu KWK Makoszowy, o powierzchni 949 ha (25 % 

powierzchni gminy), obejmuje północno-wschodnią część gminy. Spółka 

Restrukturyzacji Kopalń S.A. posiada koncesję nr 115/94 z dnia 27.07.1994 r.  

z terminem ważności do 31.07.2020 r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego 

zlokalizowane są w Zabrzu, 1 grudnia 2016 r. – decyzją Ministerstwa Energii  

w kopalni wstrzymano wydobycie i  KWK Makoszowy jest w stanie likwidacji, 

3) obszar górniczy „Knurów” obejmujący złoże Knurów, należący do Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. Zakład KWK „Knurów-Szczygłowice”, zajmujący w obrębie 

gminy 592 ha (16 % powierzchni gminy), obejmuje południowo-zachodnią część 

gminy. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. posiada koncesję nr 60/94 z dnia 

21.04.1994 r. z terminem ważności (w wyniku przedłużenia) do 15.04.2044 r. Szyby 

wydobywcze zakładu górniczego zlokalizowane są w Knurowie. 

4) obszar górniczy „Ornontowice I” obejmujący złoże Budryk, należący do Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. KWK „Budryk” o powierzchni 1 193 ha (32 % obszaru gminy), 

obejmuje południowo-wschodnią część gminy. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

posiada koncesję nr 13/94 z dnia 21.03.1994 r. z terminem ważności (w wyniku 

przedłużenia) do 31.12.2043 r. Szyby wydobywcze zakładu górniczego 

zlokalizowane są w Ornontowicach. 

Zgodnie z zapisami powyższych koncesji zakłady wydobywcze zobowiązane są do 

wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz 

stosowania systemów eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych. 
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IV.6. Wody powierzchniowe i podziemne 

IV.6.1. Zasoby wód powierzchniowych 

Pod względem hydrograficznym teren gminy Gierałtowice położony jest w dorzeczu 

Odry. Sieć wód powierzchniowych w Gminie kształtowana jest przez rzekę Kłodnicę. Jej 

głównymi dopływami są Potok Chudowski (zwany również Jasienica) oraz Potok 

Promna wraz z ich dopływami. 

Rzeka Kłodnica jest rzeką II rzędu, będącą prawostronnym dopływem Odry. Na obszarze 

gminy Gierałtowice Kłodnica płynie wzdłuż północno-wschodniej granicy,  

a szerokość jej doliny sięga 500 m. Rzeka Kłodnica poprzez niewielkie potoki i rowy 

melioracyjne odwadnia północną część Gminy. Pozostałą część obszaru Gminy odwadnia 

Potok Chudowski (potok III rzędu) oraz Potok Promna (potok III rzędu). 

Osiadania górnicze i konieczność odbudowy Kłodnicy spowodowały specyficzną 

sytuację hydrograficzną w tym rejonie. Do Kłodnicy bezpośrednio uchodzą jedynie 

potoki Chudowski i Promna. Natomiast pozostałe cieki kończą swój bieg przed 

obwałowaniami Kłodnicy, skąd woda jest przepompowniami przerzucana do wyżej 

położonej Kłodnicy. Podniesienie koryta Kłodnicy i jego obwałowanie spowodowało 

powstanie rozległych niecek bezodpływowych na zawalu, do których uchodzi dawny 

potok Cienka i szereg rowów odwadniających północną część Gminy. W niektórych 

nieckach bezodpływowych powstały zalewiska, z których woda jest odprowadzana 

przepompowniami. W sytuacji takiej znajduje się tu potok Cienka, który odwadnia 

północną część Przyszowic i prowadzi wody do zalewiska Sośnica 1 (Wn 3a/69), skąd 

przepompownia przerzuca wodę do Kłodnicy. Do potoku Cienka skierowano także 

kolektor odwadniający rejon od ul. Powstańców Śląskich wzdłuż ul. Gierałtowickiej. 

Podobnie odwadniany jest rejon między Jasienicą i ul. Makoszowską (Farskie), skąd 

przepompownia przerzuca wodę do doprowadzalnika, którym dalej spływa ona do 

zalewiska Sośnica 1. 

Potok Chudowski, mający swoje źródła poza obszarem Gminy, przepływa 

z południowego wschodu Gminy na północny-zachód, na odcinku około 3 km. Szerokość 

doliny waha się w przedziale 250-300 m. Ujściowy odcinek potoku jest uregulowany i 

obwałowany, w celu zapobieżenia powstaniu cofki przy wysokich stanach wody w rzece 

Kłodnicy. 

Potok Promna przepływa wzdłuż północno-wschodniej granicy Gminy, na odcinku 

około 2,8 km. Szerokość doliny Potoku sięga 500 m.  W strefie ujściowej koryto potoku 

jest przełożone i uregulowane. 

Sieć wód powierzchniowych na terenie gminy Gierałtowice uzupełniają potoki, 

stanowiące dopływy Jasienicy i Promnej, w tym Potok Paniówka, Potok Ornontowicki,  

Potok Bujakowski, Potok Bojkowski, Potok Gierałtowicki, Potok Beksza oraz dobrze 

rozwinięta sieć rowów melioracyjnych. 
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Rysunek 5. Mapa hydrograficzna gminy Gierałtowice  

Występujące na terenie Gminy cieki powierzchniowe objęte są systemem monitoringu 

prowadzonego przez  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, 

w oparciu o obowiązujący Program Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Ostatnie badania jakości wód na terenie Gminy Gierałtowice przeprowadzono  

w 2018 r. Badania przeprowadzono w Potoku Chudowskim (Jasienica), w następujących 

punktach (nazewnictwo zg. z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska): 

 Potok Jasienica – powyżej ujścia potoku Ornontowickiego, 

 Potok Jasienica – ujście do Kłodnicy, 

 Potok Promna – Promna ujście do Kłodnicy. 

Ocenę stanu wód wykonano na podstawie wyników badań monitoringu operacyjnego 

i obszarów chronionych w punktach pomiarowych. W ocenie nie uwzględniono 

wskaźników: azot azotynowy oraz krzemionka, z powodu braku normatywów. Stan wód 

oceniono jako zły. O ocenie zadecydował słaby stan ekologiczny, na który miały wpływ 

elementy biologiczne i fizykochemiczne. 
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Tablica 11. Ocena stanu wód powierzchniowych w 2018 r. punktach pomiarowo-
kontrolnych na terenie gminy Gierałtowice  

1) elementy biologiczne: fitobentos 
2) elementy fizykochemiczne: BZT5, OWO, substancje rozpuszczone, azot Kjeldahla, azot ogólny, temperatura, 

zawiesina, tlen rozpuszczony, przewodność, siarczany, chlorki, twardość ogólna, odczyn pH, fosfor ogólny  

Na obszarze gminy Gierałtowice nie występują naturalne zbiorniki wodne. 

Powierzchniową sieć hydrograficzną uzupełniają jednak zbiorniki pochodzenia 

antropogenicznego. Są to w większości zbiorniki powstałe w nieckach osiadania. Cechą 

charakterystyczną tych zbiorników jest duża zmienność ich powierzchni, głębokości 

i pojemności, wynikająca ze zmian rzeźby terenu powodowanych bieżącą eksploatacją 

górniczą oraz prowadzonymi pracami rekultywacyjnymi zmierzającymi do ich likwidacji 

poprzez zasypanie. Łączna powierzchnia tych zbiorników wynosi około 70 ha, co 

stanowi 1,8 % powierzchni Gminy. Największe z nich to m.in.: Wn 3/69 Sośnica 1, 

Wn 3a/69 Sośnica 2, Wn 55/11 przy ujściu Potoku Chudowskiego do Kłodnicy, Wn 54 

zlewnia Potoku Chudowskiego, Ws 54/77 Zlewnia Potoku Gierałtowickiego, Ws 79/93 

Zlewnia Potoku Gierałtowickiego, Wn 42/85 ujściowy odcinek Promny, Wn 18/80 

Zlewnia Potoku Bojkowskiego, Wn 24/89 Zlewnia Cienkiej oraz Ws 25/90 Zbiornik 

przepompowni nr 2. Zbiorniki te urozmaicają walory krajobrazowe obszaru i wpływają 

na podniesienie stopnia jego bioróżnorodności. Stanowią one miejsce rozmnażania się 

chronionych gatunków gadów i płazów. Z hydrologicznego punktu widzenia mają 

istotne znaczenie zwiększając stopień małej retencji. Zbiorniki z czystą wodą stanowią 

również ważny element środowiska wykorzystywany do wypoczynku i rekreacji 

(głównie wędkarstwo itp.).  

Na obszarze Gminy występuje również kilka niewielkich stawów hodowlanych  

o łącznej powierzchni około 6,2 ha. Stawy zlokalizowane są w ujściowym odcinku doliny 

Potoku Bujakowskiego. 
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Jednym z istotnych problemów hydrologicznych występującym na terenie gminy 

Gierałtowice oraz gmin sąsiednich jest problem zagrożenia powodziowego, szerzej 

opisany w pkt. IV.13. 

Dla zlewni rzeki Kłodnicy na analizowanym terenie charakterystyczne jest 

występowanie stosunkowo wyrównanego przebiegu odpływu w ciągu roku oraz 

podwyższone wartości przepływów minimalnych. Nieznacznie przeważa odpływ 

półrocza zimowego, który stanowi około 54% odpływu rocznego w zlewni Kłodnicy. 

Taki cykl rocznego odpływu jest efektem wyraźnych antropogenicznych zaburzeń 

reżimów tych rzek, związanych głównie ze znacznym udziałem wód obcych w obiegu 

wód w zlewni (pobory wody, zrzuty ścieków, zabudowa obszarów, itp.). Przyczynami 

wezbrań na terenie Gminy są najczęściej opady nawalne w okresie wiosennym i letnim, 

jak to miało miejsce w lipcu 1997 r. i maju 2010 r. Roztopowe powodzie wiosenne 

występują bardzo rzadko i nie przybierają wielkich rozmiarów. Nie występują natomiast 

powodzie zatorowe zimowe, ponieważ wody w większości potoków nie zamarzają.  

Możliwość wystąpienia powodzi lokalnych wynika również z nierównomiernego 

osiadania terenu i tworzenia się lokalnych zalewisk spowodowanych eksploatacją 

pokładów węgla kamiennego. 

W granicach gminy Gierałtowice rzeka Kłodnica jest na większości swej długości 

obwałowana lub ma podniesione obrzeże w postaci hałdowałów. Ponadto Potok 

Chudowski posiada obustronne obwałowania na odcinku od ujścia do ok. 900 m  

w górę potoku. 

IV.6.2. Zasoby wód podziemnych 

Gmina Gierałtowice położona jest zasadniczo poza obszarem Głównych Zbiorników 

Wód Podziemnych (GZWP).  Jedynie niewielki obszar Gminy, w północno-wschodniej 

części pokrywa się z obrzeżem GZWP nr 331 „Dolina Kopalna rzeki Górna Kłodnica”. 

Znajdujące się na terenie Gminy poziomy wodonośne nie mają większego znaczenia 

gospodarczego. Poziomy te związane są z budową geologiczną obszaru, tj. piętrem 

czwartorzędowym, trzeciorzędowym i karbońskim. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na całym obszarze Gminy  

i charakteryzuje się zróżnicowanymi warunkami hydrogeologicznymi zależnymi od 

miąższości i wykształcenia litologicznego osadów, stanowiąc w zależności od miąższości 

utworów czwartorzędowych jeden lub więcej horyzontów wodonośnych.  Głębokość 

zalegania pierwszego poziomu wód podziemnych jest różna, w zależności od warunków 

hydrometeorologicznych, budowy geologicznej i rzeźby obszaru. Płytkie (1-2 m) 

zaleganie poziomu charakterystyczne jest dla niżej położonych obszarów dolin 

rzecznych oraz wokół zalewisk górniczych. Natomiast na obszarach wysoczyznowych 

głębokość ta wzrasta do powyżej 5 m.  

Czwartorzędowe poziomy wodonośne mają bezpośredni kontakt z wodami 

powierzchniowymi, zasilając je lub drenując. Spływ wód gruntowych w obrębie tych 
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poziomów odbywa się w kierunku dolin. Zasilanie ich odbywa się przez opady 

atmosferyczne. Zasobność czwartorzędowego poziomu wodonośnego jest nieco większa 

w rejonach występowania dolin kopalnych z uwagi na ich wypełnienie utworami 

czwartorzędowymi o znacznej miąższości. Wody z obszaru Gminy spływają warstwami 

wodonośnymi w kierunku północnym ku kopalnej dolinie Kłodnicy. Stanowią one część 

Użytkowego Poziomu Wód Podziemnych Rejonu Górnej Odry (UPWP QI). Największe 

z nich występują w dolinie Kłodnicy, w tym w północno-wschodniej części gminy 

Gierałtowice w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 331 „Dolina 

Kopalna rzeki Górna Kłodnica”.  

Na obszarze gminy Gierałtowice nie ma dużych ujęć wód podziemnych z utworów 

czwartorzędowych do celów komunalnych. Występują natomiast nieliczne ujęcia wody 

do celów gospodarczych w gospodarstwach indywidualnych. 

Trzeciorzędowy poziom wodonośny tworzy kilka do kilkunastu horyzontów 

wodonośnych, występujących w cienkich na ogół warstwach piasków zailonych oraz 

margli gipsowych i gipsów. Horyzonty wodonośne w utworach trzeciorzędowych ze 

względu na małą wydajność i wysokie zmineralizowanie nie mają praktycznego 

znaczenia. 

Karboński poziom wodonośny charakteryzuje się występowaniem  zespołów 

oddzielnych poziomów wodonośnych zbudowanych z piaskowców i mułowców. 

Poziomy te, o miąższościach od kilku do kilkudziesięciu metrów, są od siebie izolowane 

wkładkami nieprzepuszczalnych iłowców. Wody tego poziomu, ze względu na 

przykrycie grubą warstwą iłów trzeciorzędowych, mają bardzo ograniczone zasilanie. 

Podstawę drenażu karbońskich poziomów wodonośnych stanowią wyrobiska górnicze 

kopalń węgla kamiennego. Na obszarze Gminy poziom ten jest drenowany przez 

kopalnie, które pompują z poziomu karbońskiego znaczne ilości wody. Część z tych wód 

jest wykorzystywana przez kopalnie do celów technologicznych. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie występują ujęcia wody na potrzeby zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę. Nie jest również badana jakość wód podziemnych w ramach 

krajowej sieci monitoringu zwykłych wód podziemnych.  

IV.6.3. Zaopatrzenie w wodę 

Zadania Gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę realizowane są przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Przyszowicach, przy 

ul. K. Miarki 1. 

Gmina Gierałtowice nie posiada własnych ujęć wód dla celów zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę. Źródło zaopatrzenia Gminy w wodę pitną (wg danych na 31.12.2019 r.) stanowi 

w całości woda zakupywana od: PWiK Sp. z o.o. w Knurowie, ZPWiK Sp. z o.o. w Zabrzu, 

ZGKiW Ornontowice, ZIM Sp. z o.o. oraz KWK „Knurów-Szczygłowice”. 

Woda przeznaczona na cele bytowo-gospodarcze jest systematycznie badana  

w ramach kontroli wewnętrznej przeprowadzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
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Komunalnej Sp. z o.o. Punkty poboru wody objęte są również kontrolą Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach w ramach monitoringu kontrolnego  

i przeglądowego. 

W latach 2016-2019 r. badaniom podlegała woda pobrana z pięciu punktów 

monitoringowych: 

 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 52 w Chudowie, 

 Studzienka wodomierzowa, ul. Gliwicka w Paniówkach, 

 Restauracja ul. Gliwicka 2D w Paniówkach 

 Urząd Gminy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach, 

 PGK Sp. z o.o., ul. K. Miarki 1 w Przyszowicach, 

 Kolonia Beksza w Gierałtowicach. 

W 2019 r. wykonana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Gliwicach analiza laboratoryjna prób wody przeznaczonej do spożycia pobranych  

z sieci wodociągowej na terenie sołectwa Gierałtowice wykazała, że jakość wody pitnej 

na terenie gminy Gierałtowice spełnia wymagania dla wody pitnej, określone  

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). 

Wyniki badań próbek wody pobranych w 2019 r. przez PPIS w Gliwicach zestawiono  

w poniższej tablicy. 

Tablica 12. Wyniki badań prób wody pitnej pobranych w 2019 r. 

Nazwa punktu 
poboru 

Ilość 
próbek 

pobranych 
do badań 

Liczba próbek 
przekraczających 

wartości 
dopuszczalne 

Parametry 
przekraczające 

wartości 
dopuszczalne 

Maksymalna 
wartość 

przekroczenia 

Najwyższe 
dopuszczalne 

stężenie 

fizykochemiczne 

bakteriologiczne 

Gierałtowice  
ul. Ks. Roboty 48 
Urząd 

5/5 0/0 - - - 

5/7 0/0 - - - 

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

5/5 0/0 - - - 

5/5 0/0 - - - 

Paniówki 
ul. Gliwicka 2D 
restauracja 

5/5 0/0 - - - 

5/5 0/0 - - - 

Chudów 
ul. Szkolna 52 
Szkoła 
Podstawowa 

5/5 0/0 - - - 

5/5 0/0 - - - 

Kolonia Beksza w 
Gierałtowicach 

2/3 0/0 - - - 

2/3 0/0 - - - 

źródło: PPIS 
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Woda dostarczana jest do mieszkańców siecią wodociągową. Sieć wodociągowa na 

terenie gminy Gierałtowice administrowana jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach. 

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 94,8 km, z czego: 

 64,0 km wykonane jest z PE, 

 30,8 km wykonane jest ze stali. 

Sieć obejmuje całość obszaru Gminy, korzysta z niej blisko 100% mieszkańców, za 

wyjątkiem kilku zabudowań zaopatrujących się w wodę z własnych studni. Ilość 

przyłączy wodociągowych wynosi 3 786 szt. (stan na 31.12.2019 r.).  

Zużycie wody wodociągowej w 2019 r. wyniosło w Gminie 481 394,5 m3/rok, z czego 

zużycie w gospodarstwach domowych wynosiło 355 980,5 m3/rok, a zużycie wody 

przed podmioty gospodarcze wynosiło 125 414 m3/rok. 

Plany dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej przedstawiono  

w punkcie dotyczącym identyfikacji potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

(punkt V.2.2). 

IV.6.4. Odprowadzanie ścieków 

Kanalizacja sanitarna 

Od 2015 r. na przeważającym obszarze Gminy ścieki sanitarne odprowadzane są do sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 128,7 km. Liczba przyłączy 

kanalizacyjnych wynosi 2 846 szt. (stan na 31.12.2019 r.) 

Ścieki odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej w Przyszowicach przy ul. Gliwickiej. Przepustowość oczyszczalni wynosi 

2 150 m3/d.  

Na obszarach nieskanalizowanych ścieki gromadzone są w zbiornikach 

bezodpływowych bądź, w ograniczonym zakresie, poddawane oczyszczaniu  

w przydomowych oczyszczalniach ścieków, z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych 

do ziemi lub do rowu otwartego.  

Wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy prowadzą przedsiębiorcy posiadający 

stosowne zezwolenie Wójta Gminy Gierałtowice i spełniający wymagania określone 

w uchwale Nr XXXVII/283/09 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 2 grudnia 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Gierałtowice, tj.: 

1) Transport Ciężki Usługi Asenizacyjne Eugeniusz Furgoł,  Knurów, ul. Sienkiewicza 

3/3  

2) USŁUGI ASENIZACYJNE Konrad Szolc; Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 44 
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3) REMONDIS Gliwice Sp. z o.o.;  Gliwice, ul. Kaszubska 2 

4) REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o., Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87  

5) WC SERWIS Bańska, Kucharski Sp. J.;  Zabrze, ul. Pod Borem 10 (toalety przenośne) 

6) TOI TOI Polska Sp. z o.o.; Warszawa, ul. Płochocińska 29 (toalety przenośne) 

7) OMEGA I Józef Irzyk;  Przyszowice, ul. Spółdzielcza 27  

8) Zakład Wielobranżowy DROG-BUS Bogusław Łożyński; Paniówki, ul. Działkowa 1 

9) TKTM Sp. z o.o..; Chudów, ul. Topolowa 77 

10) SZAMBEX – Usługi Komunalne Michał Godziek; Mikołów, ul. Reta 48a 

11) BENDKOWSKI DAWID Usługi Asenizacyjne Wywóz Nieczystości Ciekłych; Orzesze, 

ul. Jeziorska 6 

12) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; Przyszowice, ul. K. Miarki 1 

13) P.U. SŁONIK FELIX Leszek Rudziński; Czerwionka-Leszczyny, Pl. Matejki 1b/7  

Ilość zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości lub oczyszczalni 

przydomowych w Gminie jest odpowiednia do ilości gospodarstw domowych, 

zlokalizowanych na terenach, gdzie nie została wybudowana kanalizacja sanitarna.  

Ilość zbiorników bezodpływowych wynosi 624 natomiast ilość przydomowych 

oczyszczalni ścieków  wynosi 143 (stan na dzień 31.12.2019 r.) 

Ścieki wywożone są do stacji zlewnych oczyszczalni ścieków w Przyszowicach, 

Ornontowicach, Czerwionce, Knurowie, Gliwicach, Zabrzu, Chorzowie, Tychach. 

Gmina prowadzi stałe działania kontrolne w zakresie prawidłowego pozbywania się 

nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie Gminy, które nie zostały objęte 

systemem kanalizacji sanitarnej. Do końca 2019 r. przeprowadzono kontrole ponad 200 

nieruchomości. 

Prowadzone są również kontrole nieruchomości, dla których istnieje techniczna 

możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, lecz obowiązek ten, wynikający  

z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, nie został wykonany. W takich 

przypadkach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydawane są decyzje 

nakazujące przyłączenie do kanalizacji sanitarnej. W wyniku prowadzonych kontroli 25 

nieruchomości zostało przyłączonych do kanalizacji sanitarnej jeszcze przed wydaniem 

decyzji, a wobec kolejnych 20 nieruchomości prowadzone było postępowanie 

zakończone decyzją. 

Plany dotyczące rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej przedstawiono 

w punkcie dotyczącym identyfikacji potrzeb w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

(punkt V.2.2). 

Kanalizacja deszczowa 

Sieć kanalizacji deszczowej przebiega na terenie wszystkich czterech sołectw gminy 

Gierałtowice. Łączna długość sieci wraz z przyłączami wynosi ok. 68 km.  

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są m.in. do potoku Chudowskiego, potoku 

Paniówka, potoku Promna, potoku Gierałtowickiego, rowu Ch-20, O-3, Ch-10 i in. Stan 

techniczny kanalizacji określa się jako dobry.  
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Poza terenem objętym kanalizacją deszczową wody deszczowe z terenów utwardzonych 

odpływają do rowów przydrożnych, rowów melioracyjnych itp. 

IV.6.5. Zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Na obszarze gminy Gierałtowice stosunki wodne zostały znacząco zantropogenizowane. 

Zmiany te związane są z regulacją rzek i potoków, zmianami rzeźby terenu 

powodowanymi bieżącą eksploatacją górniczą oraz prowadzonymi pracami 

rekultywacyjnymi oraz zmianami chemizmu wód wywołanymi ich zanieczyszczeniem. 

Najważniejszymi czynnikami stwarzającymi zagrożenie dla jakości wód są: 

 zanieczyszczenia ze ścieków bytowo-gospodarczych, 

 zanieczyszczenia z nawozów naturalnych i sztucznych oraz środków ochrony 

roślin, 

 zanieczyszczenia komunikacyjne ze spalania paliw oraz środków zimowego 

utrzymania dróg. 

W 2015 r. zakończono budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi na 

terenie całej Gminy. Jednak w dalszym ciągu problemem w Gminie bywa 

niekontrolowane odprowadzenie ścieków bytowych do ziemi lub wód płynących 

z gospodarstw, które nie zostały objęte systemem kanalizacji sanitarnej. Nieszczelne 

szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji, stanowią zagrożenie dla stanu czystości wód 

podziemnych i powierzchniowych. Ścieki te wprowadzają głównie zanieczyszczenia 

organiczne (co skutkuje podwyższeniem wskaźników BZT5 i ChZT) oraz azot amonowy 

i fosforany. 

Gmina w ramach posiadanych kompetencji prowadzi sukcesywne działania, by takie 

przypadki wykrywać i skutecznie ograniczać skalę problemu. Ponadto prowadzone są 

postępowania administracyjne wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie przyłączyli 

się do kanalizacji sanitarnej.  

Ścieki deszczowe z dróg i placów stanowią potencjalne źródło zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych substancjami ropopochodnymi spłukiwanymi z nawierzchni dróg. 

Stąd też wyloty kolektorów kanalizacji deszczowej, odprowadzające wody opadowe 

z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych klasy G, zgodnie z obowiązującymi zapisami § 17, ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), odprowadzane są do odbiornika po oczyszczeniu 

w separatorze substancji ropopochodnych. 

Wody opadowe z terenów utwardzonych, przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji 

deszczowej, oczyszczane są również z nadmiernej zawiesiny. Warunkiem przyłączenia 
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nieruchomości do sieci kanalizacji deszczowej jest zabudowanie studni z osadnikiem 

zatrzymującym drobne frakcje. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie ma obecnie obiektów, które poprzez potencjalny 

wpływ na jakość wód powierzchniowych lub podziemnych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, wymagają prowadzenia monitoringu. 

Na terenie Gminy nie ma ujęć wód do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, stąd nie 

wyznaczono również wymaganych dla ujęć, stref ochronnych. 

Zagadnienia związane z zagrożeniem powodziowym omówiono w części Programu, 

dotyczącej klęsk żywiołowych (punkt IV.13.2). 

IV.7. Gospodarka odpadami 

IV.7.1. Odpady komunalne 

Odpady komunalne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 701 ze zm.), to odpady powstające w gospodarstwach domowych,  

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające 

odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających  

w gospodarstwach domowych. 

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych w gminie Gierałtowice odbywa się na 

podstawie zapisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.). W oparciu o zapisy 

tejże ustawy Rady Gminy uchwaliła akty prawa miejscowego regulujące zasady systemu 

gospodarki odpadami obowiązujące na terenie Gminy Gierałtowice. Gmina 

zorganizowanym systemem gospodarki odpadami komunalnymi objęła wszystkie 

nieruchomości zamieszkałe. W związku ze zmianami ogólnopolskich przepisów i analizą 

funkcjonującego na terenie Gminy systemu, kilkukrotnie zachodziła konieczność zmian 

uchwał Rady Gminy. W chwili obecnej ramy formalne systemu stanowią następujące 

przepisy prawa miejscowego: 

 Uchwała Nr XXV/183/12 z dnia 29.11.2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 

745), 

 Uchwała Nr XIV/92/15 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5414), 

zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/242/17 z dnia 29.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 

4658), 

 Uchwała Nr XIV/91/15 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gierałtowice i zagospodarowania tych 
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odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5413), zmieniona Uchwałą Nr XXXVI/240/17  

z dnia 29.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4656), 

 Uchwała Nr XIV/89/15 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości  

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. 

Śl. poz. 5412), zmieniona Uchwałą Nr XII/94/2019 z dnia 28.08.2019 r. (Dz. Urz. 

Woj. Śl. poz. 5899), 

 Uchwała Nr XIV/90/15 z dnia 27.10.2015 r. w sprawie wzoru deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez 

właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5575), zmieniona Uchwałą  

Nr XXIV/159/16 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3903), 

 Uchwała Nr XI/83/2019 z dnia 17.06.2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 4481) – 

obowiązująca od sierpnia 2019 r., 

 Uchwała Nr V/33/15 z dnia 29.01.2015 r. w sprawie w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. 

Śl. poz. 494), zmieniona Uchwałą Nr XLII/280/18 z dnia 15.02.2018 r. (Dz. Urz. Woj. 

Śl. poz. 1106), 

 Uchwała Nr XXIV/158/16 z dnia 21.06.2016 r. w sprawie zwolnienia w części  

z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi właścicieli nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o której 

mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 

ze zm.) (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3720).  

Podmiotem odbierającym odpady (a tym samym wykonawcą usługi) jest wyłoniony,  

w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorca. Wykonawca realizuje zamówienie 

publiczne stosując zasady określone w aktach prawa miejscowego. W latach 2013 – 

2019 zawarte były 4 umowy na realizację zadania  pn.: „Odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice 

oraz obsługa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. 

Każdorazowo podpisanie umowy wiązało się ze zwiększeniem kosztów funkcjonowania 

systemu, co przekładało się na konieczność podwyższenia stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W obowiązującym systemie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gierałtowice, 

opłata za gospodarowanie tymi odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. I tak w poszczególnych latach 

stawka opłaty kształtowała się następująco: 

Tablica 13. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

okres 2013 - 2015 2016 - 2017 2018 - 07.2019 od 08.2019 

Miesięczna stawka opłaty od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przypadku gdy 
odpady zbierane są w sposób: 

selektywny 10,00 zł 10,50 zł 13,50 zł 20,80 zł 

nieselektywny 19,00 zł 19,50 zł 27,00 zł 41,60 zł 
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Ponadto od sierpnia 2016 r. obowiązuje częściowe zwolnienie z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład rodziny wielodzietnej, o których mowa  

w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny i dotyczy członków rodziny 

wielodzietnej i obejmuje część opłaty, która przekracza: 

 kwotę 50 zł w odniesieniu do wszystkich członków rodziny wielodzietnej 

w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób 

selektywny, 

 kwotę 95 zł w odniesieniu do wszystkich członków rodziny wielodzietnej 

w przypadku odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób 

nieselektywny. 

Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za uiszczoną opłatę 

zagospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są odpady komunalne 

wytworzone w gospodarstwie domowym, w każdej ilości, wytworzonej na terenie danej 

nieruchomości. Od stycznia 2016 r. wprowadzono limit przyjmowania odpadów 

remontowo-budowlanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(1 m3 na nieruchomość na rok). Ponadto w okresie od stycznia 2016 r. do końca grudnia 

2017 r. limitowana była ilość worków z odpadami zielonymi ulegającymi biodegradacji 

odbieranymi sprzed nieruchomości (do 7 worków na wywóz z nieruchomości). 

W ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina 

zapewnia 1 pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l na 4 osoby 

zamieszkujące nieruchomość. W przypadku, gdy mieszkańców jest więcej, zapewniany 

jest kolejny taki sam pojemnik na dalsze 4 osoby. Ponadto Gmina zapewnia worki do 

selektywnego zbierania odpadów, które dostarczane są właścicielowi nieruchomości  

w momencie odbioru danego rodzaju odpadów. Ponadto worki dostępne są w Urzędzie 

Gminy oraz w biurach sołtysów.  

W trakcie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, organizowanego od 2013 r. 

przez Gminę Gierałtowice, wprowadzano następujące zmiany: 

 zwiększenie częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, które 

odbierane są od mieszkańców Gminy co dwa tygodnie (od stycznia 2016 r.), 

 wprowadzenie ograniczenia ilość przyjmowanych do PSZOK odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych do maksymalnie 1 m3/rok/nieruchomość (od 

stycznia 2016 r.), 

 wprowadzenie możliwości pozbywania się odpadów zielonych w PSZOK (od 

stycznia 2016 r.), 

 rozszerzenie zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wynikające z zapisów 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 19), tj. wprowadzenie obowiązku selektywnego zbierania nie tylko tzw. 

zielonych odpadów, ale również odpadów kuchennych i spożywczych oraz 

pozbywania się ich w ramach systemu (od stycznia 2018 r.). 
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Na dzień 31.12.2019 r. wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych znajdujących 

się na terenie gminy Gierałtowice mają określoną wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona jest bez wezwania 

kwartalnie: do 31 marca (I kwartał), 30 czerwca (II kwartał), 30 września (III kwartał), 

15 grudnia (IV kwartał). Każdy właściciel nieruchomości posiada przypisany 

indywidualny numer rachunku bankowego. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości przeznacza 

się 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, 

 edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

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 

komunalnymi, mieszkańcy gminy Gierałtowice mogą we własnym zakresie dostarczać 

do Punktu wytworzone na nieruchomościach zamieszkałych odpady komunalne: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

3) zużyte opony, 

4) odpady niebezpieczne (w tym chemikalia), 

5) zużyte baterie, 

6) odpady zielone (od 01.01.2016 r.), 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Odpady wymienione w pkt. 1-6 są przyjmowane od właścicieli nieruchomości bez 

ograniczeń ilościowych. Odpady budowlane i rozbiórkowe wymienione w pkt. 7 

przyjmowane są od właścicieli nieruchomości w ilości 1 m3 na nieruchomość na rok. 

Limit ten liczony jest łącznie dla wszystkich rodzajów odpadów budowlanych. 

Odpady zebrane w punkcie są 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, 
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 Pałac w Przyszowicach, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 

 PPHU „CHELMAR” Maria Wiaterek, Robert Wiaterek w Gierałtowicach, 

 Sklep Przemysłowy Foks Michał w Paniówkach, 

 FOKSI Foks Michał w Paniówkach, 

 Sklep wielobranżowy w Paniówkach na ul. Zwycięstwa 

oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

Punkty zbierania leków zlokalizowane są w następujących miejscach: 

 „Apteka w Chudowie” (od 01.01.2018 r.), 

 Ośrodek Zdrowia w Chudowie, 

 Apteka Św. Barbary w Gierałtowicach, 

 Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach, 

 Apteka „Medico” Musioł w Paniówkach, 

 Ośrodek Zdrowia w Paniówkach (od 01.07.2019 r.), 

 Apteka Św. Anny w Przyszowicach, 

 Apteka Św. Barbary w Przyszowicach (od 06.2017 r.), 

Począwszy od 2013 r., na podstawie delegacji ustawowej, Gmina umożliwia 

mieszkańcom korzystanie z dodatkowej, płatnej usługi odbioru sprzed nieruchomości 

odpadów pochodzących z remontów prowadzonych we własnym zakresie. Właściciele 

nieruchomości zamieszkałych po uiszczeniu opłaty określonej w uchwale zakupują 

worek typu „big-bag” o pojemności 1 m3, przeznaczony na odpady budowlane  

i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Cena worka kształtowała się od 99,00 zł 

(w 2014 r.) do 194,40 zł (cena podjęta uchwałą nr XVI/125/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 17.12.2019 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 (Dz. Urz. Woj. Śl.  

z 2019 r. poz. 9198). 

W celu przekazania wszystkim mieszkańcom gminy Gierałtowice informacji na temat 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie, prowadzona jest kampania 

edukacyjno-informacyjna, która ma na celu propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, 

zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz przekazywanie informacji na 

temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 

Gierałtowice. Hasło kampanii brzmi „Zmieniasz siebie, zmieniasz świat”. Szczegółowe 

informacje na temat kampanii i innych działań edukacyjnych opisano w rozdziale 

IV.14.Edukacja ekologiczna. 
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Ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Gierałtowice do momentu 
przejęcia w 2013 r. obowiązku odbierania odpadów komunalnych przez Gminę 
kształtowała się na w miarę stałym poziomie. Począwszy jednak od 2013 r. ilość ta 
zaczęła sukcesywnie rosnąć. Masę odebranych i zebranych odpadów komunalnych  
(z wyłączeniem odpadów budowanych) przedstawia poniższa tabela.  

Tablica 14. Zestawienie ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych na terenie 
gminy Gierałtowice w latach 2010 – 2019 

Lata 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Masa [Mg] 1 672 1 654 1648 2 239 2 383 2 516 2 892 3 634 4 990 6 311 

Źródło:  sprawozdania składane przez przedsiębiorców do Urzędu Gminy oraz roczne sprawozdania Wójta Gminy 
Gierałtowice składane do Marszałka Województwa 

„Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego nalata 2016-2022” podaje, 

iż wskaźnik wytwarzania odpadów komunalnych dla terenów wiejskich w 2013 roku 

wynosił 250 kg/M/rok, by w 2020 r. wzrosnąć do 287,9 kg/M/rok. W gminie 

Gierałtowice ilość zebranych odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok wynosiła 

ok. 190 Mg w roku 2013 (początek działania systemu), co stanowiło niższą wartość od 

tej podanej w WPGO 2014. W roku 2018 średnio jeden mieszkaniec w gminie 

Gierałtowice wytworzył 364 kg odpadów komunalnych (nie wliczając w to odpadów 

budowlanych), co znacząco przekroczyło wartość od tej podanej w WPGO 2016. 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych 

zebranych na terenie gminy Gierałtowice z wszystkich nieruchomości w latach 2016 – 

2019. 

Tablica 15. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych i zebranych na terenie 
Gminy w latach 2016 – 2019 

Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

masa [Mg] masa [Mg] masa [Mg] masa [Mg] 

20 03 01 
Niesegregowane odpady 
komunalne 

1 726,2 1 891,180 2 318,920 3 022,800 

15 01 01 Opakowania z papieru 62,6 72,920 88,300 96,362 

15 01 02 

20 01 39 

Opakowania z tworzyw 
sztucznych (do 09.2019)                                 
Tworzywa sztuczne (od 
10.2019) 

54,8 72,760 185,080 217,122 

15 01 06 
Zmieszane odpady 
opakowaniowe 

0 0 0 0,458 

15 01 07 Opakowania ze szkła 155,1 176,840 210,632 332,430 

15 01 04 Opakowania z metali 1,9 2,130 2,400 0,000 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 0,6 1,050 1,300 0,000 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 341,1 529,800 1 189,630 1 455,600 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 129,6 236,710 361,090 440,930 
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Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

masa [Mg] masa [Mg] masa [Mg] masa [Mg] 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,7 0,440 3,510 1,935 

20 01 35* 

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

7,2 2,910 7,140 7,301 

20 01 36 

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

5,2 4,260 9,970 14,854 

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

205,6 371,770 391,180 514,560 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego 

135,9 203,250 134,100 99,150 

17 03 80 Odpadowa papa 18,1 19,410 23,200 38,110 

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

24,8 22,570 35,595 32,880 

16 01 03 Zużyte opony 12,9 17,480 18,770 20,280 

15 01 10* 

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

5,5 4,485 4,275 4,490 

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

0,0 0,0 0,0 0,360 

20 01 27* 

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

2,8 3,535 3,985 10,170 

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 

0,2 0,237 0,229 0,224 

20 01 32  
Leki inne niż wymienione w 20 
01 31 

0,5 0,618 0,915 0,879 

SUMA ogółem (Mg) 2 892,3 3 634,4 4 990,221 6 310,895 

SUMA (bez budowlanych) (Mg) 2 507,9 3 017,4 4 406,146 5 626,195 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2016, 2017, 2018 oraz Sprawozdania roczne 
przedsiębiorców składane do Wójta Gminy Gierałtowice za rok 2019 
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Gmina Gierałtowice w latach 2012 – 2018, osiągnęła wymagane prawem poziomy 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wymagany poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Gmina Gierałtowice nie podjęła decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych  

z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (np. na których prowadzona 

jest działalność gospodarcza). Właściciele takich nieruchomości mają obowiązek 

podpisania umowy na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Gierałtowice. 

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w rejestrze działalności regulowanej 

prowadzonym przez Wójta Gminy Gierałtowice wpisanych jest 8 firm (tabela 16).  

W latach 2016 – 2019 wykreślenia z rejestru dokonało 3 przedsiębiorców tj.: EKO  

M. Golik, J. Konsek, J. Serwotka Sp. J., Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe 

„TRANSGÓR” S.A. oraz PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE DARPOL DARIUSZ STRACH. 

Do rejestru w 2017 r. wpisano jednego przedsiębiorcę (PGK Sp. z. o.o.). 

Tablica 16. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

NAZWA FIRMY ADRES I TELEFON 

1. REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o. 
41-706 Ruda Śląska, ul. Piotra Skargi 87 

tel. (32) 242-63-89, 242-21-10 

2. PreZero Service Południe Sp. z o.o.  
(poprzednio 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. REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. 
44-100 Gliwice, ul. Kaszubska 2 

tel. (32) 231-08-58 

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

7. MUSTANG Usługi Wielobranżowe 
Marek Pierzchała 

44-100 Gliwice, ul. Towarowa 20 
tel. (32) 231-94-64, 231-98-97 

8. PGK Sp. z o.o. 
44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1 

tel. (32) 30 11 521 lub 522 

Źródło: Referat Ochrony Środowiska 
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IV.7.2. Odpady niebezpieczne 

Odpady niebezpieczne, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 701 ze zm.), oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród 

właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami 

niebezpiecznymi, oraz warunki uznania odpadów za niebezpieczne, z wyjątkiem 

warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne, określają przepisy 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępującego 

załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, 

z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) nr 1357/2014", oraz 

rozporządzenia Rady (UE) 2017/997 z dnia 8 czerwca 2017 r. zmieniającego załącznik 

III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu do 

niebezpiecznej właściwości HP 14 "Ekotoksyczne" (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, 

str.1), zwanego dalej "rozporządzeniem (UE) 2017/997". 

Odpady niebezpieczne w sektorze gospodarczym na terenie gminy Gierałtowice 

wytwarzane są w warsztatach samochodowych (zużyte filtry samochodowe, oleje, itp.), 

w gabinetach medycznych, stomatologicznych i weterynaryjnych oraz w usługach. 

W gminie Gierałtowice odpady niebezpieczne pochodzą również z gospodarstw 

domowych i stanowią je pozostałości farb, lakierów, klejów, środków do konserwacji 

drewna, rozpuszczalników, olejów silnikowych, smarów, środków ochrony roślin, 

środków dezynfekcyjnych i owadobójczych oraz zużyte opakowania po ww. odpadach 

(z tworzyw sztucznych i metalu) czy też świetlówki, żarówki energooszczędne 

i termometry rtęciowe.  

Od 01.07.2013 r. mieszkańcy w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

mogą w dowolnej chwili pozbyć się odpadów niebezpiecznych poprzez ich 

przywiezienie we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Wzrastająca ilość zebranych odpadów niebezpiecznych świadczy o coraz 

większej świadomości ekologicznej mieszkańców i zapobiega się przedostawaniu 

odpadów niebezpiecznych do strumienia zmieszanych odpadów komunalnych. 

Ponadto na terenie Gminy w punktach handlowych, w placówkach oświatowych i innych 

miejscach użyteczności publicznej znajdują się punkty zbiórki baterii i akumulatorów 

małogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych. Akumulatory 

samochodowe przekazywane są przez mieszkańców głównie do punktów, w których 

kupowany jest nowy akumulator (wymiana akumulatorów) lub gdzie prowadzona jest 

naprawa pojazdu (warsztaty samochodowe). 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje i ilości odpadów niebezpiecznych pochodzących 

z gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Gierałtowice w latach 2016 

– 2019. 
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Tablica 17. Ilość i rodzaje odpadów niebezpiecznych zebranych na terenie Gminy w latach 
2016 – 2019 pochodzących z gospodarstw domowych 

 Kod 
odpadu 

Rodzaj odpadu 
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 

masa [Mg] masa [Mg] masa [Mg] masa [Mg] 

15 01 10* 

Opakowania zawierające 
pozostałości substancji 
niebezpiecznych lub nimi 
zanieczyszczone 

5,5 4,485 4,275 4,490 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,7 0,440 3,510 1,493 

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

0,0 0,0 0,0 0,360 

20 01 27* 

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

2,8 3,535 3,985 10,170 

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 

0,2 0,237 0,229 0,142 

20 01 35* 

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

7,2 4,260 9,970 3,706 

Źródło: roczne sprawozdania Wójta Gminy Gierałtowice składane do Marszałka Województwa 

Do odpadów niebezpiecznych należą również odpady zawierające azbest. Na terenie 
gminy Gierałtowice w dalszym ciągu znajdują się budynki z pokryciami azbestowymi 
bądź z elewacją azbestową.  

W 2013 r. na podstawie zebranych danych inwentaryzacyjnych opracowany został 

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 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. Częścią 

opracowanego programu byłą inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie 

gminy Gierałtowice. Wszystkie dane inwentaryzacyjne zostały uzupełnione o numery 

działek i obwodów ewidencyjnych oraz wpisane do krajowej bazy azbestowej 

(www.bazaazbestowa.gov.pl). Od tego momentu wpisy w bazie azbestowej są na bieżąco 

wykreślane bądź aktualizowane. 

Zgodnie z danymi inwentaryzacyjnymi na terenie gminy Gierałtowice według stanu na 

dzień 30.09.2013 r. na działkach będących własnością osób fizycznych i osób prawnych 

zewidencjonowano 189 obiektów zawierających pokrycia azbestowe, na których 

http://www.bazaazbestowa.gov.pl/
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zabudowanych było 15.436,98 m2 wyrobów zawierających azbest, co odpowiadało 

169,805 Mg wyrobów azbestowych. Do chwili obecnej, według składanych do Urzędu 

informacji, odpady azbestowe usunięto z 34 obiektów, a całkowicie – z 20 

nieruchomości. 

Ilość wyrobów zawierających azbest szacowano według sporządzonej w 2013 r. 

inwentaryzacji powierzchni zajmowanej przez wyroby azbestowe. Do określania wagi 

przyjęto obowiązujący wówczas wskaźnik 11 kg/m2. W związku z pozytywną opinią 

Rady Programowej "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032" 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii podjęło decyzję o korekcie wartości 

przelicznika stosowanego do określania ilości wyrobów zawierających azbest 

szacowanych pierwotnie przy użyciu jednostki m2. Zmiana nastąpiła w odniesieniu do 

wyrobów o kodach W01 (Płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane  

w budownictwie) oraz W02 (Płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa). 

Nowa wartość przelicznika wynosi obecnie 15 kg/m2 i taka też wartość jest od 

28.06.2019 r.  domyślnie stosowana w systemie Bazy Azbestowej. 

W związku z powyższym na dzień 31.12.2019 r. zewidencjonowane ilości wyrobów 

zawierających azbest w obiektach będących własnością osób fizycznych i osób 

prawnych, w poszczególnych sołectwach Gminy, z uwzględnieniem nowej wartości 

wskaźnika przedstawia poniższa tabela. 

Tablica 18. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Gierałtowice 

Miejscowość 
Ilość wyrobów zawierających 

azbest [m2] 
Ilość wyrobów zawierających 

azbest [Mg] 

Chudów 5.270 79,050 

Gierałtowice 2.379 35,685 

Paniówki 2.910 43,650 

Przyszowice 2.829 42,432 

SUMA 13.388 200,817 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z bazy azbestowej według stanu na dzień 31.12.2019 r. 

 

Od lipca 2011 r. do chwili obecnej na terenie gminy Gierałtowice obowiązuje Uchwała 

nr VIII/63/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011 r. w sprawie określenia zasad 

udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów 

załadunku, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów 

budowlanych położonych na terenie gminy Gierałtowice.  

Maksymalna kwota dotacji wynosi 600 zł i nie może przekroczyć 80% poniesionych 

kosztów związanych z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów 

zawierających azbest. Od obowiązywania ww. uchwały dofinansowaniem objęto 14 

wniosków. 
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IV.7.3. Odpady pochodzące z sektora gospodarczego 

Przedsiębiorcy zajmujący się gospodarowaniem odpadami działają na terenie Gminy 

Gierałtowice w oparciu o decyzje wydane przez Starostę Gliwickiego. Według stanu na 

31.12.2019 r. aktualne decyzje posiadało: 

• 4 przedsiębiorców w zakresie zbierania odpadów, 

• 2 przedsiębiorców na przetwarzanie odpadów, 

• 2 przedsiębiorców na wytwarzanie odpadów. 

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1592), posiadacz odpadów, który przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uzyskał zezwolenie na zbieranie odpadów, 

zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie 

odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub 

przetwarzanie odpadów, jest obowiązany, w terminie do dnia 5 marca 2020 r., złożyć 

wniosek o zmianę posiadanej decyzji. W związku z tym stan aktualnych pozwoleń  

w 2020 r. może się zmienić. 

Odpady powstające w gminie Gierałtowice w sektorze gospodarczym pochodzą głównie 

z firm i placówek świadczących różnego rodzaju usługi np. naprawy bieżące dróg, 

naprawy pojazdów, wulkanizacja, usługi medyczne i weterynaryjne, usługi 

transportowe i inne.  

IV.8. Klimat 

Obszar gminy Gierałtowice, według klasyfikacji klimatyczno-rolniczej, należy zaliczyć do 

dzielnicy XV – dzielnica częstochowsko-kielecka. Jest on położony w południowej części 

tej dzielnicy, którą charakteryzują następujące warunki: 

 średnia temperatura roku 8,6°C, 

 temperatura najcieplejszego roku z wielolecia (2000 r.) 9,9°C, 

 temperatura najchłodniejszego roku z wielolecia (1996 r.) 6,8°C, 

 średnia temperatura lipca 18,6°C, 

 temperatura najcieplejszego lipca z wielolecia (2006 r.) 21,8°C, 

 temperatura najchłodniejszego lipca z wielolecia (1984 r.) 15,4°C, 

 średnia temperatura stycznia -1,6°C, 

 temperatura najcieplejszego stycznia z wielolecia (2007 r.) 3,6°C, 

 temperatura najchłodniejszego stycznia z wielolecia (1987 r.) -9,8°C, 

 absolutne maksimum temperatury dobowej 36,0°C (29.08.1992), 

 absolutne minimum temperatury dobowej -27,4°C (8.01.1987). 

Należy podkreślić, że w związku z ocieplaniem klimatu, występuje wyraźny trend 

wzrostu temperatury powietrza, o ok. 0,3°C w ciągu dekady, zatem kolejny ciąg 

pomiarowy (1991-2020) powinien charakteryzować się wyższymi średnimi 

temperaturami powietrza. 
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Na obszarze gminy Gierałtowice zainstalowano stacje monitorujące jakość powietrza 

oraz cztery stacje meteorologiczne. Zlokalizowane one są w każdym sołectwie Gminy: 

 w Chudowie, na budynku OSP – ul. Szkolna 54, 

 w Gierałtowicach, na budynku Urzędu Gminy – ul. Ks. Roboty 48, ul. Graniczna 13, 

 w Paniówkach, przy drodze dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego –  

ul. Zwycięstwa 44, 

 w Przyszowicach, przy ośrodku zdrowia – ul. Polna 30 oraz przy oczyszczalni 

ścieków ul. Gliwicka 6c. 

Stacje monitorują bieżącą temperaturę powietrza, wilgotność, siłę i kierunek wiatru, 

nasłonecznienie oraz ilość opadów. Wg danych podanych w stacjach meteorologicznych 

średnia ilość opadów atmosferycznych przypadających na rok 2019 kształtowała się 

następująco: Gierałtowice – 76,6 mm, Chudów – 73,2 mm, Przyszowice i Paniówki –  po 

85,0 mm.  

Przy potoku Chudowskim na terenie sołectwa Przyszowice usytuowany jest również 

wodomierz automatyczny mierzący na bieżąco poziom wody w potoku.  

Przez ostatnie lata dominowały wiatry z sektora zachodniego (od S do NW, ok. 50 % 

przypadków), znacznie mniejszy (ok. 26 %) jest udział wiatrów wschodnich. Około 11 % 

przypadków stanowią cisze. Prędkości wiatrów kształtowała się przeciętnie na poziomie 

3,1 m/s (średnia roczna). Średnie prędkości wiatrów z poszczególnych kierunków 

zmieniała się w granicach od 2,5 m/s (NE) do 4,0 m/s (SW, W). Także z kierunku NW 

przeciętna prędkość była wysoka i wynosi 3,7 m/s, co wskazywało, iż generalnie wiatry 

wiejące z sektora zachodniego są silniejsze.  

Przedstawiony układ wiatrów jest przyczyną różnego kształtowania stanu sanitarnego 

powietrza na obszarze gminy. Wiatry wiejące z zachodu (W) i północo-zachodu (NW) 

sprzyjają przewietrzaniu obszaru obniżając poziomy stężeń zanieczyszczeń  

w powietrzu. Natomiast wiatry wiejące z innych kierunków powodują nanoszenie tych 

zanieczyszczeń z innych części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nad obszar 

gminy. 

Ważnymi elementami klimatu są nasłonecznienie i usłonecznienie. Nasłonecznienie to 

suma natężenia promieni słonecznych na danej powierzchni w danym czasie (np.  

w ciągu godziny lub dnia). Nasłonecznienie podaje się w jednostce energii odniesionej 

do 1 metra kwadratowego powierzchni (Wh/m2, kWh/m2). Natomiast usłonecznienie 

to liczba godzin, w ciągu których dociera bezpośrednie promieniowanie słoneczne. 

Roczna gęstość promieniowania słonecznego w Polsce na płaszczyznę poziomą waha się 

w granicach 950 - 1250 kWh/m2, natomiast średnie usłonecznienie wynosi 1600 godzin 

na rok. Warunki meteorologiczne charakteryzują się bardzo nierównym rozkładem 

promieniowania słonecznego w cyklu rocznym. Około 80% całkowitej rocznej sumy 

nasłonecznienia przypada na sześć miesięcy sezonu wiosenno-letniego, od początku 

kwietnia do końca września, przy czym czas operacji słonecznej w lecie wydłuża się do 

16 godz./dzień, natomiast w zimie skraca się do 8 godzin dziennie. 
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W naszym województwie nasłonecznienie jest najmniejsze w całym kraju. Lokalnie 

nawet poniżej 1000 kW/m2. 

W powiecie gliwickim średnie miesięczne usłonecznienie rzeczywiste jest najniższe  

w styczniu i wynosi minimum 40 godzin. Najwyższe roczne usłonecznienie rzeczywiste 

wynosi ponad 200 godzin, co stanowi najwyższą wartość w całym badanym obszarze. 

Warunki mikroklimatyczne na większości obszaru są przeciętne. Najmniej korzystne 

warunki występują w dolinach. Tereny te cechuje zagrożenie częstymi mgłami oraz 

przymrozkami.  

Z prowadzonych w kraju analiz wynika, iż główne zagrożenia klimatyczne stanowią: 

 wzrost temperatury maksymalnej powietrza, 

 wstępowanie fal upałów i dni upalnych, 

 występowanie długotrwałych okresów bezopadowych w połączeniu 

z temperaturą maksymalną powyżej 25°C, 

 występowanie lokalnych, nagłych powodzi na obszarach zabudowanych 

powodujących zalanie lub podtopienie terenu w wyniku wystąpienia silnego, 

krótkotrwałego opadu deszczu o dużej wydajności, 

 występowanie powodzi od strony rzek, 

 występowanie większej liczby dni z burzą, powodujących znaczne straty 

w postaci uszkodzonych drzew, budynków, 

 wzrost koncentracji zanieczyszczeń powietrza oraz występowanie smogu. 

Zjawiska te stanowią poważne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania miasta 
oraz zdrowia i życia jego mieszkańców. 

IV.9. Powietrze atmosferyczne 

IV.9.1. Stan jakości powietrza atmosferycznego 

Na stan powietrza na terenie gminy Gierałtowice mają wpływ: 

 emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych, 

w tym niska emisja,  

 emisja ze środków transportu i komunikacji, 

 emisja transgraniczna (spoza terenu gminy), 

 emisja niezorganizowana.  

Wiodący wpływ na stan powietrza atmosferycznego ma emisja zanieczyszczeń 

ze spalania paliw (stałych, ciekłych i gazowych) w celach energetycznych. Na podstawie 

obserwacji zachowań mieszkańców można stwierdzić, iż zwiększone zanieczyszczenie 

powietrza występuje w sezonie zimowym, kiedy to domy opalane są węglem lub czasem 

dochodzi do spalania różnego rodzaju odpadów. Spalanie odpadów z tworzyw 

sztucznych powoduje przedostanie się do atmosfery substancji chlorowcopochodnych, 

takich jak dioksyny i furany. Ponadto zanieczyszczenie powietrza stanowią emitowane 
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do powietrza: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, pył, metale 

ciężkie oraz wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne m.in. benzo(a)piren. 

Benzo(a)piren wykazuje małą toksyczność ostrą, za to dużą toksyczność przewlekłą, co 

związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie (jest uważany za kancerogen 

chemiczny).  

Jednakże w ostatnich latach zauważono, iż przypadków spalania odpadów w kotłach 

domowych jest coraz mniej, co świadczy o znacznym wzroście świadomości 

mieszkańców w zakresie ochrony powietrza.  

Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego 

monitoringu środowiska, w strefach które stanowią:  

 aglomerację o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;  

 miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy;  

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie 

mieszkańców większej niż 100 tysięcy oraz aglomeracji. 

Województwo śląskie, zgodnie z powyższymi założeniami, wynikającymi z ustawy 

Prawo ochrony środowiska, zostało podzielone na 5 stref służących do oceny jakości 

powietrza, tj.: 

 strefa śląska, 

 aglomeracja górnośląska, 

 aglomeracja rybnicko-jastrzębska, 

 miasto Bielsko-Biała, 

 miasto Częstochowa. 

Gmina Gierałtowice znajduje się w strefie strefy śląskiej.  

Na terenie gminy Gierałtowice nie ma zlokalizowanych stałych stacji monitoringu 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  Najbliżej zlokalizowane punkty są: 

 w Knurowie przy ul. Jedności Narodowej,  

 w Gliwicach przy ul. Mewy, ul. Konstytucji, 

 w Zabrzu przy ul. Skłodowskiej – Curie. 
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Rysunek 6. Podział województwa śląskiego na strefy  
(źródło: POP dla strefy śląskiej) 

Rocznej oceny jakości powietrza dokonuje się na podstawie informacji dotyczących 

poziomów i przestrzennych rozkładów stężenia normowanych zanieczyszczeń. 

Przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Szesnasta roczna 

ocena jakości powietrza za rok 2018 w województwie śląskim, zakwalifikowała strefy 

jakości powietrza do odpowiedniej klasy dla wszystkich substancji podlegających 

ocenie: 

 A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio 

poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów 

długoterminowych; 

 C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne 

lub docelowe; 

 C1 – jeżeli stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na jej terenie przekraczały poziom 

dopuszczalny 20 μg/m3 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 roku (faza II); 

 D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 

długoterminowego; 

 D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

Poniższa tabela przedstawia symbole klas dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane  

w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia w roku 2018 dla strefy śląskiej. 
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Tablica 19. Zestawienie wyników klasyfikacji dla strefy śląskiej wg kryterium ochrony 
zdrowia w 2018 roku 

Symbol strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru strefy śląskiej 
As 

(PM10) 
BaP 

(PM10) 
C6H6 CO Cd 

(PM10) 
NO2 Ni 

(PM10) 
O3 PM10 PM2,5 SO2 Pb 

(PM10) 
A C A A A A A C C C, C1 A A 

(źródło: WIOŚ  Katowice) 

Jak wynika z powyższego, strefa śląska zakwalifikowana została do klasy C ze względu 

na przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu oraz do klasy C, D2 

ze względu na ozon. W strefie śląskiej wystąpiło: 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego oraz 

dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń 

pyłu zawieszonego PM10, 

 przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia średniorocznego pyłu 

zawieszonego PM2,5, 

 przekroczenie poziomu docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu, 

 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu docelowego 8-

godzinnego dla ozonu, 

 przekroczenia dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu celu 

długoterminowego dla ozonu, 

 przekroczenia poziomu docelowego oraz celu długoterminowego ze względu na 

ochronę roślin wyrażonego, jako AOT40. 

Wartość średnia stężenia pyłu PM10 w 2018 roku w strefie śląskiej wyniosła od 34 

(Cieszyn) do 49 μg/m3 (Myszków). W Knurowie średnie roczne stężenie pyłu PM10 

wyniosło 42 μg/m3, przy normie wynoszącej 40 μg/m3. Liczna dni z przekroczeniem 

normy dobowej 50 μg/m3 wyniosła 91 (przy dopuszczalnej liczbie 35). 

Wartość średnioroczna stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 strefie śląskiej w 2018 roku 

wyniosła od 20 μg/m3 w Złotym Potoku, poprzez 29 μg/m3 w Tarnowskich Górach do 

39 μg/m3 w Godowie. Na najbliżej położonych stacjach monitorujących stężenie pyłu 

PM2,5 tj. w Tarnowskich Górach i Godowie przekroczony był więc poziom dopuszczalny, 

który wynosił 25 μg/m3. 

Analiza wyników pomiarów stężeń benzo(a)pirenu prowadzonych w strefie śląskiej 

wykazała, iż w 2018 r. na wszystkich stacjach średnie roczne stężenia benzo(a)pirenu 

przekroczyły wartość docelową 1 ng/m3 i wyniosły w strefie śląskiej od 4 do 9 ng/m3. 

Na stacji w Knurowie w stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wyniosło 6,9 ng/m3.  

Dopuszczalna częstość przekraczania (25 razy) poziomu docelowego dla ozonu powyżej 

stężenia 120 μg/m3 obliczonego z ośmiogodzinnych średnich kroczących w 2018 roku 

została dotrzymana na dwóch stacjach pomiarowych w strefie śląskiej – w Ustroniu 

i Wodzisławiu Śląskim (najbliżej położona ze stacji monitorujących poziom ozonu). 
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Gmina Gierałtowice, mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom rzetelnej, aktualnej 

informacji o jakości powietrza na terenie gminy, zainstalowała sześć stacji 

monitorujących jakość powietrza. Są one zlokalizowane w każdym sołectwie Gminy: 

 w Chudowie, na budynku OSP, 

 w Gierałtowicach, na budynku Urzędu Gminy oraz przy ul. Granicznej 13, 

 w Paniówkach, przy drodze dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

 w Przyszowicach, przy ośrodku zdrowia oraz przy oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 7. Lokalizacja stacji monitorujących jakość powietrza 
Źródło: Referat Ochrony Środowiska 

System czujników monitorujących jakość powietrza mierzy stężenia zanieczyszczeń: 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz ozonu. Dane 

z systemu za poszczególne miesiące 2019 roku zestawiono w poniższej tabeli. 

Tablica 20. Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń z czujników monitorujących jakość 
powietrza na terenie gminy Gierałtowice w 2019 r. 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

PM10 
µg/m3 106 93 62 37 23 13 11 12 19 50 64 69 

PM2,5 
µg/m3 

77 68 45 26 16 9 7 8 14 36 46 50 

NO2 
µg/m3 

19 24 22 23 26 30 25 34 33 36 38 43 

O3 
µg/m3 

18 19 18 19 20 25 21 24 21 22 30 30 

CO2 
mg/m3 

850 869 875 890 898 910 899 926 907 911 870 863 

Monitoring jakości powietrza oraz informowanie społeczeństwa o poziomie jego 

zanieczyszczenia to podstawowe działania mające na celu zabezpieczenie przed 

skutkami smogu. Dzięki prowadzonym pomiarom i udostępnieniu wyników on-line 

mieszkańcy mają stały dostęp do informacji o stanie jakości powietrza w gminie. 
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Informacje te można na bieżąco śledzić na stronie internetowej www.discovair.pl oraz 

przez stronę internetową i aplikację Gminy Gierałtowice. 

IV.9.2. Źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 

Emisja z procesów przemysłowych i technologicznych 

Na terenie gminy Gierałtowice brak jest dużych obiektów przemysłowych  

i energetycznych stanowiących źródła zanieczyszczeń.  

Działalność gospodarcza na terenie Gminy prowadzona jest głównie przez osoby 

fizyczne i w większości są to podmioty gospodarcze świadczące usługi dla ludności, 

o niewielkim zapotrzebowaniu na energię cieplną, co wiąże się z niewielką ilością 

emitowanych zanieczyszczeń. Na terenie gminy Gierałtowice zarejestrowane są 723 

podmioty gospodarcze o różnym profilu działalności. Część zakładów specjalizuje się 

w wyrobie artykułów metalowych oraz w obróbce metalu. Pozostałe podmioty 

gospodarcze specjalizują się w następujących branżach: piekarnictwo i cukiernictwo, 

stolarstwo, produkcja maszyn, produkcja odzieży, elektronika, wyroby jubilerskie, 

wyroby z kamienia, metalu i drewna, wyroby medyczne, produkcja broni. 

Ponadto na terenie gminy Gierałtowice prowadzona jest działalność usługowa 

w zakresie transportu, handlu, fryzjerstwa. Podmioty korzystające ze środowiska 

zgodnie z art. 275 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zobowiązane się ponosić opłaty 

za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza w ramach opłat za korzystanie ze 

środowiska. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju i ilości gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza.  

Procesy spalania paliw energetycznych - niska emisja 

Najistotniejszym źródłem zanieczyszczenia powietrza w gminie Gierałtowice jest emisja 

substancji pochodzących ze spalania paliwa w gospodarstwach domowych. 

Podstawowym nośnikiem energii cieplnej jest paliwo stałe, przede wszystkim węgiel 

kamienny o różnej jakości i różnym stopniu zasiarczenia. W mniejszym stopniu 

wykorzystywany jest gaz ziemny, olej opałowy, gaz płynny propan – butan lub biomasa.  

Na terenie gminy Gierałtowice nie znajduje się zbiorcza sieć ciepłownicza.  

Aktualnie na terenie gminy Gierałtowice przebiega tranzytowy gazociąg wysokoprężny 

ø 400  oraz gazociąg użytkowy o długości 69 683 m. Na terenie Gminy jest 757 przyłączy 

gazowych, w tym 727 przyłączy do budynków mieszkalnych.  

Niska emisja na terenie gminy Gierałtowice pochodzi głównie z pozaklasowych kotłów 

węglowych bez urządzeń odpylających, w których spalane jest niskiej jakości paliwo 

oraz, w niektórych przypadkach, odpady.   

Zanieczyszczenia z komunikacji samochodowej 

Trasy komunikacyjne stanowią liniowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego. Zanieczyszczenia powietrza tworzą produkty spalania benzyn, olejów 

napędowych oraz w znacznie mniejszym stopniu gazu LPG. Zanieczyszczenia 

komunikacyjne to głównie: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły, 
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metale ciężkie. Wpływają one na pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego  

i powodują wzrost stężenia ozonu. Istotne jest również, choć w niewielkim stopniu, 

zapylenie powstające na skutek ścierania się opon, okładzin hamulcowych i nawierzchni 

drogi. Największe zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza istnieje dla obszarów 

zlokalizowanych wzdłuż dróg o dużym natężeniu ruchu.  

Łączna długość sieci drogowej w gminie Gierałtowice wynosi 91,9 km, w tym: drogi 

krajowe (DK nr 44) – 6,5 km, drogi wojewódzkie (DW nr 921) – 6,7 km, drogi powiatowe 

(2908 S, 2909 S, 2910 S, 2911 S) – 15,7 km oraz drogi gminne – 63 km. 

Gmina Gierałtowice posiada powiązania komunikacyjne z dalszymi regionami 

województwa za pośrednictwem: autostrad A4 i A1, drogi krajowej nr 44 relacji Gliwice 

– Mikołów, drogi wojewódzkiej nr 921 relacji Zabrze – Knurów. 

Główny ciąg komunikacyjny stanowią również drogi powiatowe: ulica Korfantego 

(Gierałtowice), ulica Polna, Topolowa, Szkolna (Przyszowice – Chudów), ulica Zabrska, 

Dworcowa (Paniówki – Chudów), ulica Darwina (Paniówki).  

W ostatnich latach istotnie wzrosła dostępność pojazdów, czasami samochodów 

mających zły stan techniczny, co powoduje wyższą emisję zanieczyszczeń ze źródeł 

komunikacyjnych. Remonty i dalsza modernizacja dróg przyczynią się do poprawy stanu 

jakości powietrza. 

Emisja niezorganizowana 

Źródłami emisji niezorganizowanej mogą być zanieczyszczenia wprowadzane do 

powietrza z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, stacji paliw oraz z procesów 

wypalania traw, ściernisk i nieużytków. 

Oczyszczalnie ścieków 

Na terenie gminy wybudowana została zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej 

długości 128,07 km, obejmująca wszystkie sołectwa gminy Gierałtowice. Ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Przyszowicach przy  

ul. Gliwickiej. Skanalizowanie terenu gminy spowodowało wyłączenie oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanych przy budynkach użyteczności publicznej. W znacznym stopniu 

rośnie również liczba przydomowych oczyszczalni ścieków, na potrzeby budynków 

jednorodzinnych, zlokalizowanych na terenach, gdzie zbiorcza kanalizacja sanitarna nie 

została wybudowana. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń 

poza tereny oczyszczalni jest silnie ograniczona w wyniku stosowania nowoczesnych 

technologii.  

Składowiska odpadów, hałdy 

Odpady powstające na terenie Gminy są wywożone poza jej teren, ze względu na fakt, iż 

gmina Gierałtowice nie posiada własnego składowiska odpadów. Potencjalne źródło 

emisji, na mniejszą skalę, mogą jednak powodować zlokalizowane na terenie gminy 

tzw. „dzikie wysypiska”.  

W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej powstały hałdy (składowiska) odpadów 

górniczych o znacznych rozmiarach. Na terenie gminy Gierałtowice znajduje się 
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niewielki fragment składowiska KWK „Sośnica” w północnej części obszaru.  

W poprzednich latach składowany odpad wykorzystywany był m.in. do budowy węzła 

łączącego autostrady A1 i A4. 

Stacje paliw 

Na terenie gminy Gierałtowice w obrębie skrzyżowania ulic Granicznej i Gliwickiej  

w Przyszowicach zlokalizowana jest bezobsługowa stacja paliw. Zastosowane przy 

budowie stacji nowoczesne zabezpieczenia ograniczają możliwość emisji zanieczyszczeń 

do powietrza. 

Procesy wypalania traw, ściernisk oraz nieużytków 

Wypalanie traw i nieużytków rolnych jest niezgodne z prawem i powoduje emisję do 

atmosfery pyłów, tlenków węgla, tlenków azotu. Powoduje również znaczne straty 

wśród roślin i zwierząt. 

IV.9.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prawo miejscowe 

W związku z koniecznością podjęcia skutecznych działań związanych z ochroną 

powietrza Sejmik Województwa Śląskiego podjął stosowne uchwały stanowiące akt 

prawa miejscowego. 

Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. tzw. „uchwałą antysmogową”, 

wprowadzono na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych.  Uchwała obowiązuje na terenie 

całego województwa śląskiego. 

Zgodnie z zapisami Uchwały wprowadzono całkowity zakaz spalania w kotłach, 

kominkach i piecach: 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, 

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem, 

 paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 

wynosi więcej niż 15 %,  

 biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 % (np. 

mokrego drewna). 

W przypadku instalacji nowych kotłów centralnego ogrzewania dopuszcza się wyłącznie 

eksploatację tych, które spełniają minimum standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod 

względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń wg normy PN-EN 303-5:2012, co 

potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie 

akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej jednostki akredytującej w Europie. 

Wyjątek stanowią kotły centralnego ogrzewania, których eksploatacja rozpoczęła się 

przed 1 września 2017 r. W tych przypadkach wymagania niniejszej uchwały, dotyczące 

eksploatacji kotłów centralnego ogrzewania minimum 5 klasy, obowiązywać będą: 
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 od 1 stycznia 2022 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej 10 lat 

od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  

 od 1 stycznia 2024 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat 

od daty ich produkcji,  

 od 1 stycznia 2026 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat 

od daty ich produkcji,  

 od 1 stycznia 2028 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, 

przy czym wiek kotła należy określić według daty produkcji wskazanej na tabliczce 

znamionowej kotła w stosunku do daty wejścia w życie uchwały, tj. 1 września 2017 r.  

Inne źródła ogrzewania – kominki, piece kaflowe, kozy itp. od 1 września 2017 r. muszą 

spełniać wymagania tzw. „ekoprojektu” (Rozporządzenia Komisji Europejskiej), 

określające minimalne poziomy efektywności energetycznej i normy emisji 

zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe. Dla urządzeń 

zainstalowanych przed 1 września 2017 r. powyższe wymagania będą obowiązywały od 

2023 r. 

Uchwałą Nr I/12/7/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r. 

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Program ochrony powietrza dla strefy śląskiej 

mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych dwutlenku siarki w powietrzu”. 

Nadrzędnym celem Programu, jest określenie przyczyn wystąpienia w 2017 roku 

przekroczenia poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki oraz wskazanie działań 

naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co                        

w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu dwutlenku siarki na 

zdrowie mieszkańców strefy śląskiej. 

Program uwzględnia również katalog działań opracowanych w ramach obowiązującego 

i realizowanego Programu ochrony powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, PM2,5, 

benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i ozonu, przyjętego uchwałą nr V/47/5/2017 Sejmiku 

Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu 

ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” 

Integralną część Programu ochrony powietrza stanowi Plan działań krótkoterminowych 

(PDK) i odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania 

przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia przekroczeń w zakresie 

występujących w danej strefie przekroczeń poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu.  

W Planie działań krótkoterminowych ujęty został zestaw działań krótkoterminowych, 

które należy wdrożyć w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia lub wystąpieniu 

przekroczenia norm jakości powietrza oraz wskazane zostały procedury postępowania 

w trakcie wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia planu działań 

krótkoterminowych. 
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Gmina informuje w sposób ciągły mieszkańców o jakości powietrza poprzez 

zamieszczenie na swojej stronie internetowej linku do strony Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach http://katowice.wios.gov.pl oraz 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/. Na stronie internetowej Gminy Gierałtowice 

zakładka „JAKOŚĆ POWIETRZA” znajduje się w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW/ 

EKOLOGIA”. 

W ramach aktualizacji Planu działań krótkoterminowych wprowadzono się trzy 

poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów, jak wskazano w poniższej 

tabeli. 

Tablica 21. Poziomy ostrzegania zgodnie z PDK 

 
Źródło: POP dla strefy śląskiej 

Gmina informuje mieszkańców o ogłoszonym poziomie co najmniej poprzez swoją 

stronę internetową oraz inne dostępne komunikatory, np. media społecznościowe, 

pocztę elektroniczną, sms-y, strony internetowe podległych placówek. 

Procedura działań w przypadku ogłoszenia poszczególnych poziomów wygląda 

następujaco: 

1. POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia. 

Po otrzymaniu z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomienia  

o gmina zamieszcza taką informację na swojej stronie internetowej. POZIOM I 

wprowadzany jest do końca danego roku. 

2. POZIOM II (informacyjny i operacyjny) ostrzeżenie. Po otrzymaniu z Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomieniu o POZIOMIE II gmina zamieszcza 

taką informację na swojej stronie internetowej oraz przekazuje komunikat poprzez 

aplikację „GMINA GIERAŁTOWICE”. Ponadto gmina informuje placówki opiekuńcze 

(m.in. placówki pomocy społecznej, żłobki) i placówki oświaty (przedszkola, szkoły 

wszystkich poziomów), zarówno publiczne (również te, które nie podlegają pod 

organ), jak i niepubliczne. Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU 

II, to w szczególności: 

 intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów 

oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej, 

 kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, 

 zalecenie ograniczenia stosowania kominków, 

 zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej. 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/
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3. POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy) Alarm smogowy. Po 

otrzymaniu z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomienia  

o POZIOMIE III gmina gmina zamieszcza taką informację na swojej stronie 

internetowej oraz przekazuje komunikat poprzez aplikację „GMINA GIERAŁTOWICE”. 

Ponadto gmina informuje placówki opiekuńcze (m.in. placówki pomocy społecznej, 

żłobki) i placówki oświaty (przedszkola, szkoły wszystkich poziomów), zarówno 

publiczne (również te, które nie podlegają pod organ), jak i niepubliczne. 

Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU III, to w szczególności: 

 intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów 

oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej, 

 wzmożone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na 

powierzchni ziemi, 

 zalecenie ograniczenia stosowania kominków, 

 wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu  

z przewoźnikami, 

 zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej, 

 przekierowanie uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne  

w przypadku funkcjonowania systemu ITS w miastach. 

Inwentaryzacja i kontrole 

W lutym i marcu 2018 r. na zlecenie Gminy Gierałtowice zostały wykonane pomiary 

niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtowice z wykorzystaniem Eko Patrolu GIG. 

Pomiarów dokonano we wszystkich miejscowościach Gminy, przy pomocy aparatury 

zainstalowanej na samochodzie o napędzie elektrycznym oraz dronie. Uzyskane wyniki 

posłużyły do opracowania map. Pierwsza zawiera rozmieszczenie zanieczyszczeń 

powietrza na terenie poszczególnych sołectw. Na drugiej mapie zaznaczono około  

30 emitorów najbardziej zanieczyszczających powietrze. Do właścicieli tych posesji 

wysłano pisma upominające i stosowne ulotki informacyjne.  

Gmina Gierałtowice na bieżąco przeprowadza kontrole instalacji spalania paliw stałych 

pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej. 

W przypadku podejrzenia spalania odpadów lub paliwa złej jakości mogą zostać 

pobrane próbki odpadu paleniskowego (popiołu) lub paliwa stałego. Pobrane próbki 

przekazywane są do Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, z którym Gmina 

ma podpisaną umowę, w celu wykonania  ekspertyzy dotyczącej wykrywania 

nielegalnego spalania i współspalania odpadów w indywidualnych urządzeniach 

grzewczych lub ekspertyzy dotyczącej spalania paliwa stałego pod kątem złamania 

zakazu z § 6 pkt 3 uchwały antysmogowej województwa śląskiego, tj. spalania 

niewłaściwego lub niskiej jakości paliwa. W przypadku stwierdzenia złamania zakazów 

wynikających z uchwały antysmogowej lub innych przepisów z zakresu ochrony 

środowiska sprawa przekazywana jest na policję z wnioskiem o podjęcie dalszych, 

przewidzianych prawem czynności. W 2019 r. przeprowadzono 42 kontrole z zakresu 

ochrony powietrza. W uzasadnionych przypadkach podczas kontroli pobrano 11 próbek 
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odpadu paleniskowego. Badania 8 próbek wykazały spalanie odpadów, natomiast 

badania 3 próbek nie wykazały spalania odpadów w kotłach domowych. 

W Gminie Gierałtowice w dalszym ciągu podstawowym paliwem grzewczym jest węgiel 

kamienny. Gmina prowadzi inwentaryzację źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

zlokalizowanych na trenie gminy Gierałtowice. W chwili obecnej zostało 

inwentaryzowanych ponad 60 % źródeł ciepła. Większość budynków mieszkalnych 

wyposażona jest w kotły węglowe bez automatycznego dozowania paliwa, gdzie oprócz 

podstawowego paliwa mogą być spalane odpady różnego pochodzenia oraz niskiej 

jakości paliwo.  

Wymiana kotłów 

W 2019 r. zrealizowany został I etap Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie 

Gminy Gierałtowice, przejętego uchwałą nr XLVIII/339/18 Rady Gminy Gierałtowice 

z dnia 21.08.2018 r. W ramach realizacji tego etapu Gmina wsparła, poprzez udzielenie 

dotacji 100 inwestycji wymiany starych, nieekologicznych źródeł ciepła na nowe źródło 

ekologiczne, w tym:  

 60 na kocioł węglowy z automatycznym dozowaniem paliwa klasy 5,   

 25 na kocioł gazowy, 

 15 na biomasę. 

Dotacji udzielono na zasadach określonych w uchwale nr VII/58/2019 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu 

gminy Gierałtowice dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy 

Gierałtowice, przy wsparciu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wysokość dotacji wynosiła 60 % kosztów 

kwalifikowanych nie więcej niż 7 200 zł. Całkowita suma przyznanych dotacji w ramach 

pierwszego etapu realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji w 2019 r. wyniosła 

1 511 645,63 zł. 

W kolejnym etapie, Rada Gminy Gierałtowice w dniu 30.10.2019 r. przyjęła uchwałę nr 

XIV/109/2019 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy Gierałtowice 

dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła lub montaż urządzeń do wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych w budynkach lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji 

Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice. Na zasadach określonych 

powyższą uchwałą Program będzie w dalszym ciągu realizowany począwszy od 2020 r. 

W ramach programu dotacja może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie zadań: 

1) wymiany niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na źródła ekologiczne,  

w jednym z poniższych wariantów:  

a) kotły automatyczne  na biomasę klasy min. 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,  

b) kotły gazowe kondensacyjne,  

c) ogrzewanie elektryczne,  

d) kotły olejowe,  

e) pompy ciepła. 
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2) montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w jednym  

z poniższych wariantów:  

a) wodne kolektory słoneczne,  

b) instalacje fotowoltaiczne. 

Wysokość dotacji stanowi do 60% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż:  

a) 5.000,00 zł do zakupu i montażu kotła automatycznego na biomasę klasy min. 5 wg 

normy PN-EN 3035:2012,  

b) 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,  

c) 6.000,00 zł do zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego,  

d) 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła olejowego,  

e) 7.000,00 zł do zakupu i montażu pompy ciepła,  

f) 6.000,00 zł do zakupu i montażu wodnych kolektorów słonecznych,  

g) 6.000,00 zł do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych. 

Ponadto, nieprzerwanie od 2016 roku Gmina przyznaje dotacje do wymiany źródeł 

ogrzewania zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gierałtowice nr XXVIII/183/16 z dnia 

13.12.2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice 

dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice. Dotacja jest przyznawana:  

1) po wymianie w budynku lub lokalu mieszkalnym starego nieekologicznego źródła 

ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak:  ogrzewanie gazem,  ogrzewane 

olejem opałowym, ogrzewanie energią elektryczną, ogrzewanie niskoemisyjnymi 

kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa), z jednym 

paleniskiem, o sprawności cieplnej ≥ 80%, spełniającmi kryteria emisyjne co najmniej 

5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na 

paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 

500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, ogrzewanie 

z zastosowaniem odnawialnego źródła energii, 

2) po wymianie niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe 

(ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), 

wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła 

energii. 

Ogólna kwota przyznawanej dotacji wynosi: 

 w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na: kocioł opalany 

olejem opałowym, gazem, niskoemisyjny kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe 

niewęglowe (biomasa) oraz ogrzewanie elektryczne lub z zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, 

jednak nie więcej niż 2 500,00 zł, 

 w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny 

kocioł c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), z jednym 
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paleniskiem, – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie 

więcej niż 2 000,00 zł, 

 w przypadku wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe 

węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej 

opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem 

odnawialnego źródła energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, 

jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. 

Od momentu obowiązywania ww. uchwały dofinansowaniem objęto: 

 81 inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania na kocioł  

z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), 

 41 inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania na gazowe,  

 1 inwestycję wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania na olejowe,  

 18 inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania na kocioł  

z automatycznym dozowaniem paliwa na pellet, 

 6 inwestycji wymiany nieekologicznego źródła ogrzewania na pompy ciepła. 

Wymiana kotłów o niskiej sprawności na nowoczesne, niskoemisjne kotły umożliwia 

redukcję emisji pyłów i innych zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek siarki czy 

beznzo(a)piren.  

Ponadto obiekty będące w zarządzie Gminy wyposażane są w kotłownie wykorzystujące 

ekologiczne źródła ogrzewania: 

 Urząd Gminy z siedzibą w Gierałtowicach, ul. Ks. Roboty 48 - instalacja gazowa, 

kocioł Buderus 2 x 73 kW, 

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

 Budynek wielofunkcyjny w Gierałtowicach, ul. Powstańców Śląskich 1, instalacja 

gazowa De Dietrich 61 kW, 

oraz nowoczesne kotłownie węglowe: 

 Hala sportowa w Gierałtowicach, ul. Stachury 1 - instalacja węglowa, 50 kW, 

 OSP Przyszowice z siedzibą w Przyszowicach, ul. Szkolna 6 - instalacja węglowa  

2 x 75 kW. 

Sprawniejsze i tym samym niskoemisyjne systemy grzewcze stosowane w budynkach na 

terenie Gminy przez mieszkańców oraz podmioty gospodarcze spowodują dalszą 

poprawę stanu powietrza. 

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gierałtowice (PGN)  

Plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice przyjęty został do 

realizacji  uchwałą nr XXI/138/16 Rada Gminy Gierałtowice z dnia 22 marca 2016 r. 

przyjęła do realizacji. Głównym założeniem ww. planu jest poprawa stanu powietrza 

atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii 

poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice. Założenia 

Planu realizowane będą przez wyznaczone cele szczegółowe: 

Cel szczegółowy I – Wzrost efektywności energetycznej obiektów ze szczególnym 

uwzględnieniem budynków sektora komunalnego. 
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Cel szczegółowy II - Redukcja zanieczyszczeń szczególnie PM10, CO2 pochodzących 

zwłaszcza z indywidualnych źródeł ciepła. 

Cel szczegółowy III – Zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego Gminy ze 

szczególnym uwzględnieniem instalacji OZE/URE - realizacja założeń minicentrów 

energetycznych. 

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia gminy Gierałtowice w energię 

elektryczną, ciepło i paliwa gazowe 

Rada Gminy Gierałtowice Uchwałą Nr XXXIII/258/13 z dnia 25.06.2013 r. przyjęła 

aktualizację złożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną  i  paliwa 

gazowe dla Gminy Gierałtowice. Przyjęty przez Radę Gminy Gierałtowice plan 

zaopatrzenia w ciepło, energię  elektryczną  i  paliwa gazowe dla Gminy Gierałtowice 

uwzględnia 4 ważne cele: 

1) Wytwarzanie ciepła grzewczego i ciepłej wody użytkowej w wysokosprawnych 

instalacjach z wykorzystaniem ekologicznych źródeł ciepła. 

Działania zmierzające do osiągnięcia ww. celu to: 

 kontynuacja działań prowadząca do wyeliminowania nie ekologicznych źródeł 

ciepła na obszarze gminy, 

 wykorzystanie dostępnych środków finansowych w celu realizacji inwestycji 

związanych z instalacją kolektorów słonecznych,  

 działania zmierzające do edukacji ekologicznej mieszkańców gminy  

w szczególności w zakresie: budownictwa energooszczędnego, zastosowania 

odnawialnych źródeł energii, efektywnego wykorzystania energii, zagadnień  

z zakresu energetyki prosumenckiej. 

2) Działanie zmierzające do wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej oraz ekologicznych systemów zaopatrzenia budynków 

w energię. 

Działania zmierzające do osiągnięcia ww. celu to: 

 kontynuacja działań zmierzających do uruchomienia centrów energetycznych,  

 budowa instalacji odnawialnych źródeł energii oraz wysokosprawnej kogeneracji 

w szczególności kontynuacja działań zmierzających do wybudowania  

i uruchomienia biogazowni, rozważenie możliwości wdrożenia inwestycji 

wykorzystującej panele fotowoltaiczne,  

 prace modernizacyjne zasobów oświetleniowych gminy, 

 certyfikaty, audyty energetyczne oraz termomodernizacja budynków gminnych.   

3) Prawo lokalne sprzyjające rozwojowi prosumenckich instalacji OZE. 

4) Rozwój infrastruktury sieciowej zgodnie z założeniami przedsiębiorstw 

energetycznych. 

Obecnie trwa procedura związana z opracowaniem i przyjęciem nowej Aktualizacji. 

Odnawialne źródła energii  

Ochrona powietrza na terenie gminy Gierałtowice realizowana jest również poprzez 

inwestycje w instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 
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Niektóre budynki użyteczności publicznej wyposażone są w instalacje wykorzystujące 

odnawialne źródła energii w postaci układów solarnych przeznaczone do podgrzewania 

wody użytkowej na potrzeby osób korzystających z  ww. obiektów, tj.: 

 Gminna kryta pływalnia „WODNIK” w Paniówkach, 

 OSP w Chudowie. 

W 2016 r. wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Ośrodka Zdrowia  

w Przyszowicach. Energia pozyskiwana z instalacji w całości wykorzystywana jest na 

potrzeby ośrodka zdrowia. 

Obecnie Gmina Gierałtowice realizuje projekt „Słoneczna Gmina – montaż instalacji 

fotowoltaicznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice”. Projekt dotyczy montażu 

instalacji fotowoltaicznych na 153 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Gierałtowice. Na realizację Programu Gmina pozyskała środki zewnętrzne w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 

Działanie 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT. 

Równolegle Gmina przystąpiła do realizacji projektu „Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Gierałtowice”, 

w ramach którego wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. Na realizację zadania również 

przyznane zostało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego. 

Trasy rowerowe 

Aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń z transportu samochodowego a tym samym 

zachęcić mieszkańców Gminy do aktywnego spędzania czasu wolnego, Powiat Gliwicki 

wraz z gminami powiatu, w ramach projektu pn. ”Zaplecze aktywnej turystyki 

rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego”,  wyznaczył  

21 tras rowerowych.   

Przez teren Gminy przebiegają następujące szlaki 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. 

Ponadto na terenie Gminy biegną ścieżki rowerowe o łącznej długości 2,2 km 

zlokalizowane w Paniówkach wzdłuż ul. Dworskiej oraz w Przyszowicach wzdłuż  

ul. Stachury i ul. Wodnej.  
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Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony powietrza 

Pod hasłem „ZMIENIASZ SIEBIE – ZMIENIASZ ŚWIAT” Gmina Gierałtowice prowadzi 

również kampanię informacyjną dotyczącą ograniczenia niskiej emisji na terenie naszej 

Gminy. Działania edukacyjne skierowane są zarówno dla dorosłych mieszkańców 

Gminy, jak i dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Działania edukacyjne w zakresie 

ochrony powietrza zostały szerzej opisane w punkcie IV.14. Edukacja ekologiczna.  

IV.10. Klimat akustyczny 

IV.10.1. Stan klimatu akustycznego 

Klimat akustyczny gminy Gierałtowice kształtują główne źródła emisji hałasu do 

środowiska, jakimi są obszary, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, 

ruch drogowy, kolejowy w rejonie oddziaływania.  

Instrumentami zarządzania klimatem akustycznym są między innymi decyzje 

o dopuszczalnym poziomie hałasu, mapy akustyczne oraz programy ochrony 

środowiska przed hałasem. 

Decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu wydaje organ ochrony środowiska z urzędu 

(starosta), w przypadku stwierdzenia, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów 

dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów 

podmiotu obowiązanego do ich prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego 

działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu. Prowadzący instalację nie 

ma obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska. 

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian, dokonywanej 

w ramach państwowego monitoringu środowiska sporządzane są, co 5 lat, mapy 

akustyczne. Dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy sporządza je 

starosta. Dla terenów poza aglomeracjami, na których eksploatacja dróg, linii 

kolejowych lub lotnisk może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku, sporządza je zarządzający tymi obiektami i przedkłada staroście. 

Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się 

programy ochrony środowiska przed hałasem. 

Uchwałą nr VI/12/8/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 r.  Sejmik Województwa Śląskiego 

przyjął Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do 

roku 2023 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. Celem Programu jest 

wyszczególnienie podstawowych kierunków i zakresu działań niezbędnych do 

przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Programem ochrony 

środowiska przed hałasem powinny zostać objęte obszary, na których stwierdzono 

ponadnormatywne oddziaływanie hałasu (dla wskaźnika LDWN oraz LN). Analizie 

poddano tereny znajdujące się poza aglomeracjami. Zgodnie z obowiązującymi 
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przepisami, miasta będące aglomeracjami mają obowiązek sporządzania odrębnych 

opracowań dla ich terenów. Określa on priorytety działań oraz wskazuje niezbędne 

zadania dla ograniczenia poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych  

w odniesieniu do dróg i linii kolejowych położonych poza aglomeracjami. W ramach 

Programu przedstawiono również zestaw zalecanych rozwiązań technicznych oraz 

innych działań sprzyjających osiągnięciu tego celu w największym stopniu. 

W ramach Programu w obrębie gminy Gierałtowice przeprowadzono badania na 

następujących odcinkach dróg: 

• Droga A4/E40 – Węzeł Gliwice-Sośnica-Węzeł Ruda Śląska – długość badanego 

odcinka 10,03 km, powierzchnia badanego obszaru 16,048 km² 

• Droga 44 – Gliwice-Borowa Wieś – długość badanego odcinka 8,528 km, 

powierzchnia badanego obszaru 13,645 km² 

Przedstawiono dane odnośnie nazwy, kilometraży oraz długości danych odcinków, 

powiatu w którym się znajduje i powierzchni obszaru, który był analizowany. Na etapie 

tworzenia mapy akustycznej wszystkie obliczenia i analizy odbywały się dla 

sąsiadujących z drogą pasów terenu o szerokości 800 metrów z każdej strony. 

Wyniki badania przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego dla 

badanych odcinków dróg w obrębie gminy Gierałtowice wyglądają następująco: 

 dla odcinka drogi A4/E40 – przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich 

wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5dB 

 dla odcinka drogi 44 – Gliwice-Borowa Wieś – przekroczenia sięgają pierwszej 

linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 10 dB, 

w kilku miejscach przekroczenie sięga do wartości 15 dB. 

Zadaniem służb ochrony środowiska oraz administratorów sieci drogowej jest 

podejmowanie wszelkich działań mających na celu poprawę klimatu akustycznego  

w sąsiedztwie tras komunikacyjnych w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Z drugiej 

strony konieczne jest właściwe planowanie przestrzenne uwzględniające zagrożenie 

hałasem, poprzez wprowadzenie zapisów o obowiązku konsultowania z zarządcami 

dróg wszelkich zmian w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz gminnych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Dla badanego odcinka drogi 44 Gliwice-Borowa Wieś proponowanymi działaniami 

minimalizującymi skutki hałasu jest budowa zabezpieczeń przeciwhałasowych wraz  

z utworzeniem strefy ruchu uspokojonego (ul. Gliwicka) w Mikołowie na odcinku od km 

14+900 do km 16+900. 

W ramach opracowania wykonano ocenę aktualnego stanu środowiska pod względem 

ochrony przed hałasem. Został określony cel w następującym brzmieniu: „Poprawa  

i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska”. Do realizacji celu określono dwa 

kierunki interwencji.  

Pierwszy kierunek interwencji polega na zmniejszeniu liczby mieszkańców narażonych 

na ponadnormatywny hałasu poprzez: 

• budowa i prowadzenie remontów nawierzchni dotychczasowych odcinków dróg, 
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• ograniczenie hałasu drogowego, 

• ograniczenie hałasu kolejowego poprzez modernizację linii kolejowych oraz 

taboru oraz działania zawarte w POH, 

•  stosowanie zabezpieczeń akustycznych na wymagających tego odcinkach dróg  

i linii kolejowych, 

• stosowanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, 

umożliwiających ograniczenie emisji hałasu do środowiska, 

• edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania nadmiernej emisji hałasu  

w powiecie. 

Drugim kierunkiem jest rozwój sieci monitoringu poziomu emisji hałasu do środowiska 

oraz narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałasu poprzez realizację 

następującego działania: 

• bieżący monitoring poziomów hałasu w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. 

IV.10.2. Źródła hałasu 

Źródła hałasu występującego w środowisku podzielić można na dwie podstawowe 

kategorie: hałas komunikacyjny oraz hałas przemysłowy. 

Hałas drogowy 

Przez hałas drogowy rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 

poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach. 

Łączna długość dróg publicznych (za wyjątkiem autostrad) na terenie gminy 

Gierałtowice wynosi 93,6 km, w tym drogi: 

• krajowe (DK 44) – 6,5 km,  

• wojewódzkie (DW 921) – 6,7 km, 

• drogi powiatowe – 15,7 km na terenie gminy, 

• gminne – 63,0 km. 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiegają również odcinki autostrady A1 i A4. 

Na północnej granicy gminy z miastem Gliwice znajduje się węzeł „Sośnica" łączący obie 

te autostrady oraz drogę krajową DK 44. Na terenie Gierałtowic przebiegają niektóre 

z łącznic tego węzła autostradowego. 

Duże natężenie ruchu na drogach stwarza uciążliwości akustyczne na terenach wzdłuż 

tych głównych ciągów ruchu. W celu zmniejszenia emisji hałasu na łącznicach oraz 

w sąsiedztwie autostrady A4 w rejonie węzła „Sośnica” zlokalizowane są ekrany 

akustyczne o wysokości 6 metrów transparentne oraz jeden pochłaniająco-odbijający. 

Jedyny ekran akustyczny, znajdujący się przy drodze gminnej, zlokalizowany jest 

w obrębie skrzyżowania ulic Powstańców Śl. i Granicznej w Przyszowicach – długość  

112 m, wysokość 4 m. 
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W celu redukcji emisji hałasu dokonano również nowych nasadzeń drzew  

w poszczególnych sołectwach gminy Gierałtowice: 

 Przyszowice ul. Kolejowa – w ilości 50 szt. Żywotników zachodnich, ul. Wodna  - 

11 szt. wiązu górskiego, 

 Paniówki ul. Podzamcze – w ilości 100 szt. Wiązu kolumnowego, 

 Chudów ul. Spacerowa – w ilości 20 szt. Topoli czarnej. 

Pośrednio na klimat akustyczny wywiera wpływ również zły stan techniczny dróg 

i słaba jakość nawierzchni, co w konsekwencji jest przyczyną występowania wstrząsów 

i zmniejszenia płynności ruchu pojazdów. 

Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy powstaje w wyniku eksploatacji linii kolejowych. 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiega linia kolejowa o znaczeniu krajowym o nr 149 

(Zabrze Makoszowy – Gierałtowice – Leszczyny) oraz linia kolejowa o znaczeniu 

lokalnym o nr 172 (Gierałtowice – Chudów). Obecnie odbywa się na nich głównie ruch 

towarowy. W dniu 9 grudnia 2018 r. został uruchomiony kurs nowego połączenia 

turystycznego o nazwie „Kubalonka” biegnący z Gliwic do Wisły Głębce.  

Hałas wynikający z sąsiedztwa torowisk występuje coraz rzadziej, w związku 

z reorganizacją kolejnictwa i redukowaniem pociągów. Z uwagi jednak na fakt, iż zła 

kondycja finansowa PKP nie pozwala na bieżące konserwacje torów, hałas jest coraz 

bardziej uciążliwy.  

Wobec pogorszenia się sytuacji w zakresie klimatu akustycznego w rejonie linii nr 149 

oraz skarg Mieszkańców Gminy (sołectw Przyszowice i Gierałtowice) Urząd Gminy 

Gierałtowice dwukrotnie, w lipcu i październiku 2018 r., ponownie zwrócił się do PKP 

PLK S.A.  Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, z wnioskiem 

o przeprowadzanie pomiarów hałasu w rejonie przebiegającej przez teren Gminy 

Gierałtowice linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy – Leszczyny oraz udostępnienie 

wyników badań. W efekcie  PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych  

w Tarnowskich Górach wystąpiły do PKP PLK SA Biura Ochrony Środowiska –  

Laboratorium Akustycznego w Warszawie o zawarcie umowy z zakresu pomiaru emisji 

hałasu powstającego w wyniku eksploatacji linii kolejowej nr 149 relacji Zabrze 

Makoszowy - Leszczyny. Przeprowadzenie badań poziomu hałasu emitowanego  

do środowiska w rejonie linii nr 149  będzie możliwe do zrealizowania do końca  

III kwartału 2020 r.   

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska jeżeli hałas powstaje w związku 

z eksploatacją m. in. linii kolejowych decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu nie 

wydaje się. 

Hałas przemysłowy 

Na terenie gminy Gierałtowice nie działają duże przedsiębiorstwa, które emitują hałas 

do środowiska. Istnieje za to wiele małych firm, takich jak firmy transportowe, małe 

zakłady usługowe czy warsztaty mechaniki samochodowej, których działalność jest 

nierozłącznie związana z emisją hałasu. Funkcjonowanie tych zakładów jest 
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niejednokrotnie źródłem konfliktów mieszkańców z przedsiębiorcami, gdyż zakłady te 

stwarzają uciążliwość akustyczną dla mieszkańców. Jednak w większości przypadków 

mniejsze firmy nie powodują uciążliwości akustycznej dla otoczenia, często dzięki 

zastosowanym działaniom zapobiegawczym.  

IV.11. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) pola elektromagnetyczne definiuje, jako pola elektryczne, 

magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego 

stanu środowiska poprzez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 

najmniej na tych poziomach, 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Źródła promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na naturalnie 

występujące w przyrodzie oraz sztuczne, które powstają wraz z rozwojem przemysłu, 

w tym telekomunikacji. Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne 

są: 

 linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje 

transformatorowe, 

 anteny nadawcze stacji bazowych telefonii komórkowej,  

 przekaźniki radiowe i telewizyjne, 

 urządzenia radionawigacyjne i radiolokacyjne. 

Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola 

elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub 

instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, 

emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana 

izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: 

 bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 

 każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, 

w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, 

o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól 

elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie. 

Wyniki pomiarów przekazuje się wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 
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Działalność w zakresie przesyłania i dystrybucji energii na terenie gminy Gierałtowice 

jest prowadzona przez TAURON Dystrybucja S.A. Przebieg i rodzaj linii 

elektroenergetycznych jest uzależniony rozmieszczeniem krajowych źródeł energii 

elektrycznej. Przez obszar Gminy przebiegają sieci elektroenergetyczne niskiego, 

średniego i wysokiego napięcia. Z punktu widzenia zdrowia i życia mieszkańców Gminy 

największe znaczenie mają sieci wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe. 

Przez teren gminy Gierałtowice przebiega 31,02 km linii wysokiego napięcia, 53,59 km 

linii średniego napięcia, 251,73 km niskiego napięcia oraz znajduje się 76 sztuk stacji 

transformatorowych. 

W ogólnodostępnym wykazie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), który zawiera 

listę pozwoleń radiowych GSM/UMTS/CDMA wydanych operatorom sieci komórkowych 

w Polsce widnieją następujące stacje bazowe telefonii komórkowej: 

 Przyszowice, Powstańców Śl. 1, 

 Przyszowice, K. Miarki, 

 Gierałtowice, Ks. Roboty 48 (wolnostojący maszt za budynkiem Urzędu Gminy), 

 Gierałtowice, Miarki 89a, 

 Chudów, Szkolna 72  

 

 
Rysunek 8. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej znajdujących się na 

terenie gminy Gierałtowice (Źródło: opracowanie własne) 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

zalicza się instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne,  

4 

 

2 

 

5 

 

3 

 

 

1 
1  



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

98 

z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 

0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc promieniowana izotropowo 

wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż: 

a)  2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

b)  5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

c)  10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

d)  20 000 W 

przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej 

anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się 

realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub 

radiolokacyjna. 

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza 

się natomiast instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, inne 

niż wymienione wyżej, z wyłączeniem radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne 

o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, w których równoważna moc 

promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi nie mniej niż: 

a)  15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m 

od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

b)  100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

20 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

c)  500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

40 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

d)  1000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

70 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki promieniowania tej anteny, 

e)  2000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 

promieniowania tej anteny, 

f)  5000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 

promieniowania tej anteny, 

g)  10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 

300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, w osi głównej wiązki 

promieniowania tej anteny 

przy czym równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznacza się dla pojedynczej 

anteny także w przypadku, gdy na terenie tego samego zakładu lub obiektu znajduje się 

realizowana lub zrealizowana inna instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna lub 

radiolokacyjna. 

Dla stacji bazowych we wskazanych wyżej lokalizacjach na terenie gminy Gierałtowice 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie jest wymagana, ponieważ nie 
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kwalifikują się ona do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

Na obszarze gminy mogą występować jeszcze inne stacje bazowe, które to nie posiadają 

pozwoleń radiowych, w związku z czym nie są wymienione w wykazie UKE. 

Dla urządzenia nadawczego przy ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach pomiary natężenia 

pola elektromagnetycznego dla celów ochrony środowiska przeprowadzono 

w październiku 2011 roku. Z opracowania wynika, iż w miejscach dostępnych dla 

ludności, zarówno wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

w zakresie częstotliwości 3MHz – 38,5 GHz, jak i wartość wskaźnikowa zasięgu 

występowania pól elektromagnetycznych, nie przekraczają dopuszczalnych wartości 

granicznych. Od października 2011 roku nie zmieniano warunków pracy urządzenia, 

w związku z tym nie przeprowadzano nowych pomiarów. 

IV.12. Ochrona przyrody 

Środowisko przyrodnicze występujące na terenie gminy Gierałtowice jest zróżnicowane 

oraz bogate zarówno w gatunki pospolite jak i te prawem chronione.   

Do walorów krajobrazowych gminy Gierałtowice należą otwarte przestrzenie pól 

uprawnych i łąk, powierzchnie lasów oraz obiekty budowlane: 

 Zespół Pałacowo – Parkowy w Przyszowicach wraz z pałacem, 

 ruiny zamku w Chudowie wraz z otoczeniem, 

 zespół dworsko – parkowy „Kłobuszewskich” w Gierałtowicach. 

Na terenie gminy Gierałtowice utworzone są 4 ścieżki dydaktyczne opisujące 

najciekawsze elementy świata flory i fauny gminy, są to:  

 „Dolina rzeki Kłodnicy” – ścieżka dydaktyczno – przyrodnicza o długości 1,6 km. 

Początek trasy ścieżki znajduje się w Przyszowicach przy ul. Leśnej i prowadzi 

dalej wzdłuż Potoku Chudowskiego aż do Zespołu Pałacowo – Parkowego  

w Przyszowicach. Ścieżka ta charakteryzuje się występowaniem dużej ilości 

ssaków, jak również dużym występowaniem gryzoni. Na terenie doliny 

występują m.in. zające, sarny, lisy, kuny i łasice. Bardzo licznie występujące 

gryzonie to nornica, mysz leśna i zaroślowa. W podmokłych partiach łąk liczna 

jest jeszcze ryjówka aksamitna, jeż wschodni a na terenach otwartych krety. 

Gatunki te reprezentują rząd owadożernych i są prawnie chronione. Pomimo 

zanieczyszczenia samego potoku, fauna Kłodnicy jest różnorodna. Na otwartych 

terenach gniazdują skowronki, czajki, pliszki siwe i żółte. Na uwagę zasługuje 

niewątpliwie występowanie na tym terenie drapieżników, takich jak jastrząb  

i myszołów zwyczajny. 

 „Potok Jasienica” – długość ścieżki wynosi 3,4 km. Ścieżka łączy Pałac  

w Przyszowicach z zamkiem w Chudowie i biegnie wzdłuż Potoku Chudowskiego 

(Jasienica). Ścieżka opisuje najcenniejsze elementy przyrody oraz zabytków 

Zespołu Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach oraz występujące na trasie 
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ścieżki od Przyszowic do Chudowa krzewy, ptaki, ssaki, owady oraz płazy objęte 

ochroną prawną, wśród których wymienić można takie gatunki jak łozówka, 

cierniówka, trznadel czy zaganiacz oraz płazów chronionych, takich jak traszki, 

ropuchy szare oraz żaby trawne. W zaroślach nad potokiem można spotkać 

szereg gatunków ssaków, reprezentowanych przez nornice rude, myszy leśne, 

myszy zaroślowe i szczury wędrowne. Potok Jasienica jest jednym z ostatnich na 

terenie Gminy potoków, którego fragmenty miejscami zachowały swe naturalne 

koryto. Zarośnięte brzegi cieku stanowią doskonałe siedliska ptaków. Ważnym 

obiektem o podwyższonych walorach przyrodniczych jest końcowy odcinek 

znajdujący się w Parku Pałacowym w Przyszowicach. Najstarszym drzewem  

w parku jest Dąb szypułkowy, którego wiek przekracza 150 lat. Na uwagę 

zasługują: miłorząb dwuklapowy, sosna czarna, sosna wejmutka, wiąz 

szypułkowy, klon srebrzysty, daglezja zielona, jesion pensylwański. 

 „Lasy i łąki gierałtowickie” – ścieżka o długości 4,1 km biegnie z Gierałtowic 

w kierunku Kolonii Beksza. Na szlaku usytuowane są dwa punkty przystankowe 

wyposażone w stoliki, ławki i miejsce na ognisko. Ścieżka opisuje rośliny, 

drzewa, krzewy i krzewinki oraz potok Beksza. Bardzo cenny z punktu widzenia 

przyrodniczego obiekt stanowi Potok Beksza. Brzegi Potoku stanowią doskonałe 

siedliska wielu ptaków, ssaków, płazów, owadów, w tym chrząszczy i ważek oraz 

mięczaków. Na łąkach rozwija się bujna roślinność z dominacją traw  

tj. wiechlina, tomka wonna, kłosówka. Na trasie ścieżki występuje również wiele 

gatunków drzew takich jak: świerk pospolity, sosna, brzoza, lipa, dąb oraz 

krzewów i krzewinek, jak kruszyna pospolita, bez koralowy, dereń świtowa. 

 „Drogami Gierałtowic i Chudowa” – jest najdłuższą ścieżką dydaktyczną na 

terenie gminy. Długość ścieżki wynosi 4,7 km. Trasa ścieżki biegnie od Urzędu 

Gminy w Gierałtowicach w kierunku zamku w Chudowie. Jest to teren bogaty 

przyrodniczo. Na terenie ścieżki można zauważyć wiele gatunków roślin, drzew 

oraz zwierząt. Ponadto na trasie ścieżki znajduje się pomnik Powstańców Śl. oraz 

przydrożne krzyże.  

Dolina rzeki Kłodnicy oraz Potoku Chudowskiego i Potoku Ornontowickiego jest jednym 

z głównych elementów istniejącego na terenie Gminy systemu przyrodniczego a ich 

znaczenie w skali całego województwa zostało podkreślone poprzez nadanie im  

w regionalnej koncepcji korytarzy ekologicznych do planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa i opracowaniu ekofizjograficznym do Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego rangi elementów sieci 

korytarzy spójności obszarów chronionych. Dolina rzeki Kłodnicy stanowi istotny szlak 

ekologiczny o regionalnej randze, umożliwiający migrację flory i fauny pomiędzy 

oddalonymi od siebie i izolowanymi płatami siedlisk a w ich obrębie zachowały się 

zbiorowiska szuwarowe i łąkowe oraz zadrzewienia. Wraz z mniejszymi dopływami 

stanowi ważny system wiążący pod wpływem przyrodniczym obszary położone  

w obrębie gminy. Dolina Kłodnicy wskazana została również jako regionalny korytarz 

ichtiologiczny II rzędu a wraz z Potokiem Chudowskim, fragmentem Potoku 
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Ornontowickiego i Potoku Bujakowskiego oraz Promną – jako obszar rdzeniowy. 

Ponadto dolina rzeki Kłodnicy pełni również funkcję korytarza chiropterologicznego. 

Istotną rolę w biocenotyczną na terenie Gminy odgrywają siedliska powstałe  

w obniżeniach terenu związanych z eksploatacją górniczą. W obrębie zalewisk 

wytworzyły się wodne i szuwarowe zbiorowiska roślinne, będące siedliskiem dla 

płazów i ptaków.  

Chronione elementy flory i fauny  

Na obszarze gminy Gierałtowice zinwentaryzowano m. in następujące gatunki roślin 

objęte ochroną częściową: 

 Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine) - ochrona częściowa,  

 Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)- ochrona częściowa, 

 Czosnek niedźwiedzi (Pallium ursinum) – ochrona częściowa, 

Na terenie Gminy istnieją gatunki roślin które do roku 2014 r. były objęte ochroną 

gatunkową a które Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. 

w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409) zostały zniesione  

z ochrony częściowej: 

 Barwinek pospolity (Vinca minor),  

 Konwalia majowa (Convallaria majalis), 

 Kruszyna pospolita (Frangula alnus), 

 Kalina koralowa (Vibumum opulu), 

 Kopytnik pospolity (Asarum europaeum), 

 Grążel żółty (Nuphar lutea), 

 Przytulia (marzanka) wonna (Galium odoratum), 

Na obszarze Gminy Gierałtowice zinwentaryzowano m. in następujące gatunki zwierząt 

objęte ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016, poz. 2183): 

 trzmiele (Bombus spp.) - ochrona częściowa,  

 piskorz (Misgurnus fossilis) - ochrona częściowa,   

 ropucha szara (Bufo bufo) - ochrona częściowa,  

 żaba moczarowa (Rana arvalis) - ochrona ścisła,  

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

 żaba trawna (Rana temporaria) - ochrona częściowa, 

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

 rzekotka drzewna (Hyla arboreta) - ochrona ścisła,  

 kumak nizinny (Bombina bombina) - ochrona ścisła,  

 traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) - ochrona częściowa, 

 traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) - ochrona ścisła,  

 zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) - ochrona częściowa, 

 jaszczurka żyworodna, żyworódka (Zootoca vivipara) - ochrona częściowa, 

 padalec zwyczajny (Anguis fragilis) - ochrona częściowa,  

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

 bocian biały (Ciconia ciconia) - ochrona ścisła,  

 cyranka (Anas querquedula) - ochrona ścisła,      

 łabędź niemy (Cygnus olor) - ochrona ścisła,  

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

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

 pustułka (Falco tinnunculus) - ochrona ścisła,  

 czajka (Vanellus vanellus) - ochrona ścisła,                                                     

 sieweczka rzeczna (Charadrius dubius) - ochrona ścisła, 

 mewa śmieszka (Larus ridibundus) - ochrona ścisła,  

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

 kukułka (Cuculus canorus) - ochrona ścisła,  

 puszczyk (Strix aluco) - ochrona ścisła,  

 sowa uszata (Asio otus) - ochrona ścisła, 

 jerzyk (Apus apus) - ochrona ścisła,  

 dzięcioł duży (Dendrocopos major) - ochrona ścisła,  

 szpak zwyczajny (Sturnus vulgaris) - ochrona ścisła,  

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

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

 jaskółka dymówka (Hirundo rustica) - ochrona ścisła,  

 pliszka siwa (Motacilla alba) - ochrona ścisła,  

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

 kos (Turdus merula) - ochrona ścisła,  

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

 słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) - ochrona ścisła,  

 kwiczoł (Turdus pilaris) - ochrona ścisła,  

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

 trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) - ochrona ścisła,  

 zaganiacz (Hippolais icterina) - ochrona ścisła,  

 kapturka (Sylvia atricapilla) - ochrona ścisła,  

 cierniówka (Sylvia communis) - ochrona ścisła,  

 piecuszek (Phylloscopus trochilus) - ochrona ścisła,  

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

 pierwiosnek zwyczajny (Phylloscopus collybita) - ochrona ścisła,  

 kowalik (bargiel) (Sitta europaea) - ochrona ścisła,  

 pełzacz leśny (Certhia familiaris) - ochrona ścisła,  

 wilga (Oriolus oriolus) - ochrona ścisła,  

 trznadel zwyczajny (Emberiza citrinella) - ochrona ścisła,  

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

 sójka (Garrulus glandarius) - ochrona ścisła,  

 dzwoniec zwyczajny (Carduelis chloris) - ochrona ścisła,  
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 grubodziób zwyczajny (Coccothraustes coccothraustes) - ochrona ścisła,  

 zięba zwyczajna (Fringilla coelebs) - ochrona ścisła,  

 łozówka (Acrocephalus palustris) - ochrona ścisła,  

 rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) - ochrona ścisła,  

 muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) - ochrona ścisła,  

 strzyżyk zwyczajny (Troglodytes troglodytes) - ochrona ścisła,  

 remiz zwyczajny (Remiz pendulinus) - ochrona ścisła,  

 łasica (Mustela nivalis) - ochrona częściowa, 

 trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius) – ochrona częściowa, 

 trzmiel ziemny (Bombus terrestris) – ochrona częściowa, 

 ślimak winniczek (Helix pomatia) – ochrona częściowa, 

 czapla siwa (Ardea cinerea) – ochrona częściowa,  

 kret (Talpa europaea) – z wyjątkiem występującego na terenie ogrodów, upraw 

ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji, hydrotechnicznych oraz 

obiektów sportowych – ochrona częściowa, 

 mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus) – ochrona częściowa.  

Istniejące formy ochrony przyrody  

Na terenie gminy Gierałtowice nie znajdują się obszary objęte ochroną w ramach sieci 

NATURA 2000. Najbliżej zlokalizowanym względem gminy Gierałtowice obszarem 

NAURA 2000 jest obszar pod nazwą „HUBERT” (pow. 33,7 ha) zlokalizowany w 

Wielowsi w powiecie gliwickim oraz obszar chroniony pod nazwą „Podziemia 

Tarnogórsko– Bytomskie” zlokalizowany pomiędzy Bytomiem i Tarnowskimi Górami 

(pow. 3 490,8 ha).  

Poniższa mapa przedstawia lokalizację obszarów NATURA 2000 w najbliższym 

sąsiedztwie gminy Gierałtowice. 

 
Rysunek 9. Lokalizacja obszarów NATURA 2000 względem gminy Gierałtowice 

(źródło: www.katowice.rdos.gov.pl) 
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Na terenie gminy Gierałtowice ochroną objęto następujące pojedyncze drzewa - pomniki 

przyrody:  

1) Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Brzeg 1, wpisany do 

rejestru WKP pod nr 14, Orzeczenie 00055 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 

22.12.1954 r., nr RL. 13b/40/54. Drzewo posiada obwód pnia na wys. 130cm – 

630cm, wysokość 29m, rozpiętość korony to 20x20 a wysokość korony wynosi 23m. 

Szacowany wiek drzewa wynosi +- 120lat. 

2) Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Leśnej 2, wpisany do 

rejestru WKP pod nr 15, Orzeczenie 0056 PWRN w Stalinogrodzie z dnia 22.12.1954 

r., nr RL. 13b/41/54. Drzewo posiada obwód pnia na wys. 130cm – 367cm, wysokość 

36m, rozpiętość korony to 18x16 a wysokość korony wynosi 30m. Szacowany wiek 

drzewa wynosi +- 80lat. 

3) Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach „Las Borek”, wpisany do rejestru 

WKP pod nr 114, Decyzja nr 237 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN  

w Katowicach z dnia 10.11.1962 r., nr RL.OP. 27/62 

4) Topola kanadyjska – zlokalizowana w Chudowie obok ruin zamku, wpisana do 

rejestru WKP pod nr 245, Decyzja nr RL-VII-7140/16/81 Wojewody Katowickiego z 

dnia 17.09.1981 r. o uznaniu za pomnik przyrody. Drzewo posiada obwód pnia na 

wys. 130cm – 761cm, wysokość 23m, rozpiętość korony to 13x11 a wysokość korony 

wynosi 18m. Szacowany wiek drzewa wynosi +- 80lat.  

5) Lipa krymska – zlokalizowana w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej, wpisana do 

rejestru WKP pod nr 1/1, Rozporządzenie nr 26/98 Wojewody Katowickiego z dnia 

09.09.1998 r. w sprawie wprowadzenia ochrony indywidualnej w drodze uznania za 

pomnik przyrody pojedynczych tworów przyrody ożywionej na terenie gminy 

Gierałtowice. Drzewo posiada obwód pnia na wys. 130cm – 707cm, wysokość 20m, 

rozpiętość korony to 14x10 a wysokość korony wynosi 11m. Szacowany wiek drzewa 

wynosi +- 100lat. 

                            
Rysunek 10. Lokalizacja Pomników przyrody na terenie gminy Gierałtowice 

(Źródło. Referat Ochrony Środowiska) 
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Park przypałacowy w Przyszowicach  

Zespół Pałacowo – Parkowy zlokalizowany jest w sołectwie Przyszowice w jego 

wschodniej części, łącząc się widokowo z terenami zabudowy Paniówek, Gierałtowic 

i Zabrza. Cały teren zajmuje obszar o powierzchni 8,39 ha został urządzony w stylu 

angielskim. Ma on więc charakter krajobrazowy, typu naturalistycznego. Park, wraz  

z pałacem, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1284/81 z 1981 r.  

i stanowi obiekt chroniony. Pałac wraz z parkiem ze względu na swój zabytkowy 

charakter został objęty ochroną konserwatorską i stanowi cenny obiekt przyrodniczo – 

kulturowy.  

W drzewostanie parku naliczniej występują drzewa liściaste takich gatunków jak: Olsza 

czarna /Alnus glutinosa/, Lipa drobnolistna /Tilia cordata/, Robinia akacjowa /Robinia 

pseudacacia/, Jesion wyniosły /Fraxinus excelsior/, Wierzba biała /Salix alba/, Platan 

klonolistny /Platanus x acerifolia/, Klon zwyczajny /Acer platanoides/, Klon Jawor /Acer 

pseudoplatanus/, Dąb szypułkowy /Quercus robur/ oraz Klon srebrzysty /Acer 

saccharinum/. Szczególną uwagą zwraca na siebie rosnący w niewielkiej odległości od 

pałacu Miłorząb dwuklapowy /Ginko biloba/ – drzewo warte uwagi jako gatunek 

reliktowy. Uwagę zwracają również najstarsze Dęby, które osiągają wymiary 

pomnikowe. Na terenie parku znajdziemy również drzewa iglaste takie jak: Sosna 

wejmutka /Pinus strobus/, Cis pospolity /Taxus baccata/ czy też Żywotnik zachodni 

/Thuja occidentalis/. Tutaj swój początek ma również ścieżka edukacyjna „Potok 

Jasienica” o długości 3,4 km, łącząca Pałac w Przyszowicach z zamkiem w Chudowie  

i biegnie wzdłuż Potoku Chudowskiego (Jasienica). 

Obszary leśne   

Lasy w gminie Gierałtowice zajmują łącznie ok. 11 % powierzchni terenu. Powierzchnia 

lasów „Ls” w poszczególnych sołectwach wynosi:  

 Sołectwo Chudów – 166.2658 ha 

 Sołectwo Gierałtowice – 124.6022 ha 

 Sołectwo Paniówki – 55.9274 ha 

 Sołectwo Przyszowice – 47.7653 ha 

Lasy na obszarze Gminy tworzą następujące zwarte kompleksy: 

 wzdłuż prawej strony ujściowego odcinka Jasienicy („Las Borek”), 

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

 w źródłowej części potoku Paniówka, 

 podwójny kompleks po obu stronach potoku Bujakowskiego , 

 w sąsiedztwie zalewiska Ws 54/77 do torów kolejowych, 

 niewielki fragment większego kompleksu leśnego nad Promną.  

Na terenie gminy Gierałtowice większe kompleksy leśne występują w południowo – 

zachodniej części Gminy. Są to głównie bory mieszane. Drzewostan budują 

w szczególności: sosna zwyczajna (Pinus sylvestris), świerk pospolity (Picea bies), dąb 

szypułkowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus). W podszyciu 

występują: jarzębina (Sorbus aucuparia), jeżyna (Rubus idaeus, Rubus hiatus), kruszyna 
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pospolita (Frangula alnus), topola osika (Populus tremula), dziki bez czarny (Sambucus 

nigra), dziki bez koralowy (Sambucus racemosa), kalina koralowa (Viburnum opulus) 

i leszczyna (Corylus avellana). Runo tworzą takie gatunki jak: wietlica samicza (Athyrium 

filix-femina), narecznica krótkoostna (Dryopteris carthusiana), narecznica szerokolistna 

(Dryopteris dilatata), orlica pospolita (Pteridium aquilinum), kosmatka owłosiona 

(Luzula pilosa), konwalijka dwulistna (Majanthemum bifolium), borówka czarna 

(Vaccinium myrtillus), skrzyp leśny (Equisetum sylvaticum), siódmaczek leśny (Trientalis 

europaea), szczawik zajęczy (Oxalis acetosella), dąbrówka rozłogowa (Ajuga reptans) 

i jastrzębiec leśny (Hieracium murorum). W miejscach podmokłych i nad brzegami wód 

zachowały się nieliczne fragmenty łęgów olszowych (ALNO-PADION) z olszą czarną 

(Alnus glutinosa), jesionem wyniosłym (Fraxinus excelsior), czeremchą zwyczajną 

(Prunus padus) i kruszyną pospolitą (Frangula alnus). Ich runo tworzą: kostrzewa 

olbrzymia (Festuca gigantea), czyściec leśny (Stachys sylvatica), śledziennica 

skrętolistna (Chrysosplenium alternifolium), czartawa pospolita (Circaea alpina), psianka 

słodkogórz (Solarium dulcamara) i przytulia błotna (Galium palustre). Grądy 

(CARPINION BETULI) występują bardzo rzadko na granicy z Mikołowem w dolinie 

potoku Promna (lewy dopływ Jasienicy) i są słabo zachowane. W drzewostanie oprócz 

graba zwyczajnego (Carpinus betulus) występuje domieszka buka zwyczajnego (Fagus 

sylvatica), dębu szypułkowego (Ouercus robur) i lipy drobnolistnej (Tilia cordata).  

Znajdujące się na terenie Gminy Lasy Państwowe administrowane są przez 

Nadleśnictwo Katowice, kompleksy w północnej i wschodniej części Gminy  

i Nadleśnictwo Rybnik zajmujące południową część Gminy.  

Ponadto na terenie Gminy tereny oznaczone jako „Ls” posiadają:  

 Gmina Gierałtowice, 

 Gmina Knurów, 

 Kompania Węglowa S.A., 

 RSP „PRZEŁOM” Bujaków, 

 Osoby fizyczne. 

Gospodarka łowiecka 

Na terenie gminy Gierałtowice działają 4 koła łowieckie, które gospodarują na obszarach 

leśnych i polnych. Są to: 

 koło łowieckie „Cyranka” w Knurowie, 

 koło łowieckie „Szarak” w Knurowie, 

 koło łowieckie „ Bór” Ornontowice, 

 koło łowieckie „ Dzik” Gliwice. 

Każde z kół łowieckich corocznie przygotowuje plany łowieckie obejmujące tematykę 

pozyskania zwierzyny, stanu populacji (na podstawie corocznej inwentaryzacji) oraz 

zagospodarowania i szkód łowieckich.  

Teren gminy Gierałtowice został podzielony na 4 obwody kół łowieckich na podstawie 

uchwały NR IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. 
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Rysunek 11. Granice aktualnie obowiązujących obwodów kół łowieckich na terenie 

gminy Gierałtowice (źródło: www.orsip.pl) 

Obwód nr 122, pow. obwodu 6909 ha - granica obwodu biegnie z miejscowości 

Grzybowice w kierunku południowo - wschodnim szosą Stolarzowice - Zabrze przez 

Mikulczyce do Zabrza, skąd w kierunku południowo - zachodnim szosą nr 921 przez 

Makoszowy do Przyszowic, dalej szosą nr 44 Mikołów - Gliwice w kierunku północno- 

zachodnim do drogi Minerów - Bojków, wymienioną drogą w kierunku zachodnim do  

Bojkowa, stąd ul. Bojkowską, Pszczyńską, Mikołowską, 1-go Maja, Boh. Getta, Toszecką  

do autostrady  nr 4. Autostradą nr 4 na wschód do ul. Tarnogórskiej (droga nr 908), na 

północ tą drogą do Grzybowic. 

Obwód nr 130, pow. obwodu 4881 ha – granica obwodu biegnie od toru kolejowego 

Kochłowice - Gliwice w Rudzie - Wirek na południowy – zachód szosą nr 925 Ruda Śl. – 

Orzesze do toru kolejowego Orzesze – Makoszowy w Kolonii Marzankowice, torem tym 

na północny – zachód do szosy nr 44 Gliwice – Mikołów w Przyszowicach, na północny – 

wschód tą szosą do szosy  nr 921 Przyszowice – Zabrze, stąd na północny – wschód tą 

szosą do toru kolejowego Gliwice – Kochłowice w Zabrzu Makoszowy, stąd tym torem na 

wschód do szosy nr 925 w Rudzie – Wirek. 

Obwód 131, pow. obwodu 4789 ha – granica obwodu biegnie od szosy nr 44 Gliwice – 

Mikołów na południe, a następnie na zachód torem kolejowym Makoszowy – Knurów do 

drogi lokalnej Knurów – Czerwionka, następnie na południe pomiędzy oddziałami 

leśnymi 47/50, 63/64, 75/76, 82/83, dalej ul. Górniczą w kierunku koksowni  

w Dębieńsku do szosy nr 924 Czerwionka – Pilchowice, stąd na północny – zachód 

wymienioną szosą przez Szczygłowice, Jagielnię do szosy nr 91 Rybnik – Gliwice  

w Kuźni Nieborowskiej, na północny – wschód tą szosą do drogi Żernica – Bojków i dalej 

drogą przez Bojków w kierunku Przyszowic do szosy nr 44 Gliwice – Mikołów i tą szosą 

na północny – wschód do punktu wyjściowego. 

Obwód 140, pow. obwodu 5108 ha – granica obwodu biegnie z Knurowa na wschód 

torem kolejowym Knurów – Makoszowy do toru kolejowego Makoszowy – Orzesze, stąd 
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na południowy – wschód i południe tym torem do miejscowości Jaśkowice, dalej  

w kierunku zachodnim znów torem kolejowym Orzesze – Czerwionka i na północ szosą 

Czerwionka – Knurów przez przysiółek Podbór do punktu wyjściowego. 

Rośliny inwazyjne  

Na terenie gminy Gierałtowice występują znaczne skupiska barszczu Sosnowskiego, 

zlokalizowane głównie w pobliżu cieków wodnych w sołectwie Paniówki, tj. Potoku 

Promna wraz z jego dopływami oraz na skarpach rowu melioracyjnego Ch – 20  

w Paniówkach. Pojedyncze skupiska tej rośliny zinwentaryzowano na działkach  

w Przyszowicach przy ul. Polnej.  Teren ten obejmuje działki stanowiące własność 

Gminy Gierałtowice, Skarbu Państwa oraz działki prywatne. Od roku 2012 Gmina 

podejmuje działania w zakresie likwidacji tego gatunku, polegające na wykaszaniu 

rośliny na działkach stanowiących własność Gminy. Ponadto w miejscach bezpiecznych 

dla środowiska wodnego podjęto próby zastosowania herbicydu z wykorzystaniem  

mazacza (środek chemiczny został podany w miejscu, gdzie sztyca styka się 

z powierzchnią rośliny). W miejscach, gdzie zastosowano mazacze działania dały 

pozytywne rezultaty. Gmina Gierałtowice prowadzi akcję informującą o zagrożeniach, 

jakie powoduje bezpośredni kontakt z barszczem Sosnowskiego. Głównym problemem 

walki z tą inwazyjną rośliną jest brak skutecznych metod trwałego usuwania. Ponadto 

problemem jest lokalizacja Barszczu Sosnowskiego tzn. w korycie rowu melioracyjnego 

Ch-20, w korycie Potoku Promna, na jego dopływach oraz na działkach przyległych, 

gdzie środki chemiczne mogą być stosowane w ograniczonym zakresie. Właściciele 

działek prywatnych również podejmują niezbędne działania aby zapobiec 

rozprzestrzenianiu się rośliny. 

Łąki kwietne oraz miejsca przyjazne pszczołom 

Jako podniesienie walorów krajobrazowych ale również przyrodniczych Gminy 

Gierałtowice w sołectwie Przyszowice utworzono łąkę kwietną. Łąka kwiatowa to 

kolorowa ozdoba dla każdego zurbanizowanego miejsca, w którym przeważa krajobraz 

betonowej zabudowy. Łąka kwietna wygląda bardzo naturalnie a dzięki bogactwu 

i różnorodności stanowi miejsce do życia dla pożytecznych owadów i innych małych 

zwierząt. Mieszanki wielu gatunków roślin kwitnących lepiej od czystych upraw 

spełniają funkcje ekosystemowe. Sprzyjają dostępowi do kwitnących roślin większej 

liczbie gatunków owadów, o różnych przystosowaniach do pobierania nektaru i pyłku 

oraz obecności kwiatów w rożnym czasie. Mieszanka skomponowana z nasion 

wieloletnich roślin kwitnących, charakteryzujących się zwiększoną produkcją nektaru 

i pyłku. Dzięki bogactwu gatunków kwitnących w różnym czasie, miododajna łąka 

kwietna zapewnia pszczołom dostęp do różnorodnego pokarmu przez cały sezon. Na 

terenie Gminy Gierałtowice powstały również miejsca przyjazne pszczołom. Miejsca te 

tworzone są poprzez nasadzanie roślin tj. drzew, krzewów oraz cebul kwiatowych które 

są miododajne.  

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody 

Od 2014 r. Gmina Gierałtowice uczestniczy w konkursie „Powiat Przyjazny Środowisku” 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. W ramach konkursu 
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organizowane są obchody „świąt ekologicznych”, takich jak Święto Drzewa, Światowy 

Dzień Zwierząt czy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, w których 

uczestniczy najmłodsze pokolenie mieszkańców Gminy. Dzieci odznaczane są medalami 

MAŁY PRZYJACIEL DRZEW, PRZYJACIEL ZWIERZĄT oraz PRZYJACIEL PRZYRODY. 

Głównym celem przystępowania do konkursu jest zwiększenie świadomości 

ekologicznej najmłodszych mieszkańców Gminy poprzez ich zaangażowanie 

w przeprowadzenie nasadzeń drzew czy też zakładania miejsc przyjaznych pszczołom.  

IV.13. Poważne awarie i klęski żywiołowe 

IV.13.1. Poważne awarie 

Ustawa Prawo ochrony środowiska definiuje poważną awarię jako zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe podczas procesu przemysłowego, 

magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych 

substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 

ludzi oraz środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Również 

zgodnie z ww. ustawą przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię 

w zakładzie. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie znajdują się zakłady o zwiększonym ryzyku lub 

o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, w rozumieniu ustawy Prawo 

ochrony środowiska. 

Potencjalne ryzyko może dotyczyć takich obiektów, jak stacje paliw (na terenie gminy 

znajduje się jedna bezobsługowa stacja paliw, zlokalizowana w rejonie skrzyżowania 

DK44 i ulicy Granicznej w Przyszowicach), magazyny substancji niebezpiecznych (np. 

środków ochrony roślin), sieci gazowe i in. Część gospodarstw domowych posiada butle 

gazowe, które mogą  spowodować zagrożenie w przypadku ich rozszczelnienia. 

Na obszarze gminy Gierałtowice aktualnie funkcjonuje jeden punkt obrotu środkami 

ochrony roślin, w sołectwie Gierałtowice. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa w Katowicach Oddział Terenowy w Gliwicach prowadził kontrole tych 

punktów (do 2018 r. funkcjonowały dwa). 

W latach 2016-2016 na terenie gminy Gierałtowice prowadzone były przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddział w Gliwicach, 

kontrole: 

 w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin; przeprowadzono  

6 kontroli i stwierdzono jedną nieprawidłowość (sprzedaż środka ochrony roślin 

bez wymaganego zezwolenie (dotyczy podmiotu wykreślonego już z rejestru), 

 w zakresie stosowania środków ochrony roślin; wykonano 54 kontrole; 

w przypadku gospodarstw wielkoobszarowych nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, Oddział 

w Gliwicach prowadził również kontrole w zakresie zdrowotności roślin, produktów 

roślinnych lub przedmiotów u producentów prowadzących produkcje roślinne, na 

obecność organizmów kwarantannowych. W wyniku przeprowadzonych badań wykryto 

dwa przypadki organizmów kwarantannowych. Przeprowadzane były również 

obserwacje w ramach sygnalizacji i rejestracji występowania organizmów 

niekwarantannowych na polach rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, kukurydzy oraz 

ziemniaków. 

Na terenie gminy Gierałtowice nie są zlokalizowane inne magazyny substancji 

niebezpiecznych lub mogilniki, które mogłyby być znaczącym źródłem zanieczyszczeń. 

Potencjalne zagrożenie niesie za sobą również transport substancji i materiałów 

niebezpiecznych, takich jak materiały wybuchowe, olej napędowy, olej opałowy, gazy 

techniczne, etylina, amoniak czy chlor, odbywający się po trasach drogowych i jednej 

trasie kolejowej przebiegających przez teren gminy Gierałtowice. Przez teren Gminy 

przebiegają istotne szlaki komunikacyjne: odcinki autostrad A1 i A4, droga krajowa 

DK44 oraz droga wojewódzka nr 921. W związku z tym, iż na terenie gminy nie znajdują 

się zakłady przemysłowe, jest to głównie tranzyt  lub transport lokalny do pojedynczych 

odbiorców. Zagrożenie stanowi tzw. „transport dziki”, czyli prowadzony 

nieprzystosowanymi środkami transportu, bez odpowiednich zabezpieczeń, w ilościach 

ponadnormatywnych, przez kierowców nie posiadających stosownych uprawnień. 

Koleją transportowany jest głównie węgiel kamienny, materiały budowlane takie jak: 
cement, piasek itp. 

IV.13.2. Klęski żywiołowe 

W gminie Gierałtowice potencjalne zagrożenie dla środowiska stanowią zwłaszcza: 

 zagrożenia związane ze skutkami wystąpienia niekorzystnych zjawisk 

atmosferycznych, takich jak huragany, susze, nawalne deszcze, podtopienia itp.,  

 zagrożenie powodziowe, 

 zagrożenia pożarowe. 

W ostatnich latach obserwowany jest ścisły związek pomiędzy występowaniem 

zagrożeń klęskowych a zachodzącymi zmianami klimatycznymi, objawiającymi się m.in. 

występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych (deszcze, wichury, susze etc.). 

Coraz większego znaczenia nabiera zapobieganie zmianom oraz adaptacja do zmian, 

którym nie udało się zapobiec (rozdział IV.8.). 

Zagrożenie powodziowe związane jest przede wszystkim z terenami depresyjnymi, 

które muszą być odwadniane przez przepompownie. Takie tereny występują obecnie 

w dolinie rzeki Kłodnicy, a także w rejonie dolin potoków. W czasie intensywnych 

opadów deszczu w terenie tworzą się bezodpływowe niecki, z których 

przepompowywanie wody do Kłodnicy jest jedyną możliwością ich usunięcia. 

W Przyszowicach i Paniówkach występuje przeciwny spadek terenu spowodowany 
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eksploatacją górniczą, cieki i rowy melioracji szczegółowej oraz wody opadowe i wody 

z zalewisk mają poważnie zakłócony grawitacyjny spływ. 

Na terenie gminy Gierałtowice w granicach obszaru górniczego „Sośnica III” oraz 

„Makoszowy II” istnieje 8 zalewisk o łącznej powierzchni około 64 ha i pojemności około 

890 000 m3. Cechą charakterystyczną tych zalewisk jest duża zmienność ich 

powierzchni, głębokości i pojemności, która wynika m. in. ze zmian rzeźby terenu 

powodowanych bieżącą eksploatacją górniczą. 

Najbardziej narażone na zalanie przy wezbraniu powodziowym na terenie gminy 
Gierałtowice są:  

 w Gierałtowicach: przepompownia na potoku Bojkowskim w rejonie ul. Obrońców 

Granicy oraz okolice ul. Leśnej i Kolejowej, 

 w Przyszowicach: łącznik pomiędzy ul. Brzeg i Polną; okolice ul. Fornalskiej; teren 

w okolicy ul. Brzozowej i ul. Wieczorka wraz z przepompowniami; 

przepompownia przy ul. Gliwickiej; cmentarz parafialny; ul. Makoszowska 

z przepompownią „U Królaka” oraz wały rzeki Kłodnicy, 

 w Paniówkach: przepompownia przy ul. Kłodnickiej oraz okolice ul. Zwycięstwa 

i ul. Wodnej. 

W celu niedopuszczenia do rozszerzania się istniejących i powstania nowych zalewisk, 

depresji i terenów podtopionych zakłady wydobywcze, prowadzące działalność na 

terenie gminy winny przywracać i utrzymywać równowagę ekologiczną na obszarach 

objętych wpływami eksploatacji górniczej poprzez: 

 odwodnienie istniejących terenów depresyjnych, 

 sieć rowów i przepompowni, 

 rekultywację terenu. 

Ponadto, zgodnie z zapisami obowiązujących koncesji, zakłady wydobywcze 

zobowiązane są do wydobywania kopalin w sposób zgodny z wymaganiami ochrony 

środowiska określonymi w studium i miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, nie naruszający określonego przeznaczenia terenu oraz stosowania 

systemów eksploatacji ograniczających powstawanie szkód górniczych. 

Gmina Gierałtowice pełni stały nadzór nad ww. pracami mającymi na celu usuwanie 

skutków eksploatacji górniczej, w tym ograniczanie zagrożenia powodziowego, 

związanego ze skutkami eksploatacji (opisane w rozdziale IV.5.). 

Na poziomie gminy działaniami z zakresu interwencji kryzysowej zajmuje się Gminny 

Zespół Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Gierałtowice. Działania w zakresie 

interwencji kryzysowej na terenie gminy Gierałtowice prowadzone są na podstawie 

„Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Gierałtowice” oraz „Planu Operacyjnego 

Ochrony przed Powodzią Gminy Gierałtowice”.  

Gmina Gierałtowice, w związku z wystąpieniem powodzi w 2010 r., podjęła inicjatywę 

wspólnego opracowania z Miastem Zabrze (również dotkniętym powodzią), następnie 

również miastem Gliwice, ekspertyzy dotyczącej możliwych do przeprowadzenia 
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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 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.  

Pełen zakres wskazanych przedsięwzięć uwzględniony został w opracowanym przez 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

w dorzeczu Górnej Odry, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1938). 

W latach kolejnych podejmowano w związku z powyższym działania zmierzające do 

wdrożenia zaproponowanych działań, wspólnie z miastem Zabrze i Gliwice. W 2015 r., 

na podstawie wytycznych z Ekspertyzy opracowana została „Koncepcja budowy suchego 

zbiornika przeciwpowodziowego (polderu przepływowego) na potoku Ornontowickim 

w Gminie Gierałtowice”. 

Opracowana ekspertyza oraz zapisy powyższych planów nadal stanowić będą podstawę 

wspólnego wystąpienia stron do podmiotów odpowiedzialnych z wnioskiem 

o przeprowadzenie niezbędnych inwestycji oraz ubiegania się o niezbędne środki 

finansowe.   

W celu zapewnienia niezwłocznego i skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji 

o zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla ludzi, ich mienia oraz środowiska, 

utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania 

i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości gminnego 

systemu syren alarmowych na terenie gminy Gierałtowice utworzono system 

wczesnego ostrzegania (gminny SWO). W przypadku zaistnienia zdarzeń stwarzających 

zagrożenie ludzi i mienia Gmina uruchamia i realizuje procedury ostrzegania, 

alarmowania ludności i informuje o sposobach postępowania, stosownie do rodzaju 

i zasięgu zaistniałych zagrożeń (poprzez e-mail, sms, aplikację mobilną), po czym 

uruchamia działania interwencyjne zgodnie z „Planem Zarządzania Kryzysowego Gminy 

Gierałtowice”. 

W wypadku wystąpienia pożarów, podtopień, powodzi, zagrożeń spowodowanych 

huraganowym wiatrem lub zaistnienia zagrożenia w transporcie drogowym, jak 

i kolejowym interweniują odpowiednie jednostki straży pożarnej. Na terenie gminy 

Gierałtowice funkcjonują jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w:  
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 Chudowie – ul. Szkolna 6, 44-177 Paniówki, 

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

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

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

W przypadku wystąpienia poważniejszych zdarzeń, kiedy niezbędna jest pomoc 

specjalistycznych jednostek i specjalistycznego sprzętu, jednostki Ochotniczej Straży 

Pożarnej mogą współpracować z dwoma jednostkami Ratowniczo-Gaśniczymi 

Państwowej Straży Pożarnej lub z innymi sekcjami, które podejmują działania w swoim 

zakresie.  

IV.14. Edukacja ekologiczna 

Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców jest głównym celem w podejmowanych 

przez gminę działaniach w zakresie edukacji ekologicznej. W związku z tym kampanie 

prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej w gminie Gierałtowice prowadzone są  

w taki sposób, aby docierać do wszystkich grup społecznych i wiekowych. 

Co roku gmina Gierałtowice aktywnie uczestniczy w akcji „Sprzątanie Świata”, do 

których zapraszane są przedszkola, szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające 

na terenie Gminy. Dla uczniów klas szkół podstawowych, którzy szczególnie angażują się 

w akcję „Sprzątanie Świata” przyznawane są nagrody.  

Gmina Gierałtowice, na wniosek dyrekcji przedszkoli oraz szkół, partycypuje w kosztach 

organizacji warsztatów o tematyce ekologicznej np. dotyczącej gospodarki odpadami, 

ochrony przyrody, ograniczania niskiej emisji, gospodarki wodno-ściekowej. 

Od 2014 r. Gmina Gierałtowice uczestniczy w konkursie „Powiat Przyjazny Środowisku” 

organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. W ramach konkursu 

organizowane są obchody „świąt ekologicznych”, takich jak Święto Drzewa, Światowy 

Dzień Zwierząt czy Dzień Dzikiej Flory, Fauny i Naturalnych Siedlisk, w których 

uczestniczy najmłodsze pokolenie mieszkańców Gminy. Dzieci odznaczane są medalami 

MAŁY PRZYJACIEL DRZEW, PRZYJACIEL ZWIERZĄT oraz PRZYJACIEL PRZYRODY. 

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży odbywa się również 

poprzez udostępnianie szkołom filmów DVD oraz książek poruszających tematy ochrony 

środowiska, które znajdują się w biblioteczce w Urzędzie Gminy Gierałtowice.  Pozycje 

te służą szkołom jako pomoce dydaktyczne w prowadzeniu lekcji przyrody oraz biologii. 

Gmina kładzie duży nacisk na kształtowanie postaw proekologicznych wśród 

mieszkańców, w szczególności w zakresie utrzymania czystości i porządku. We 

wszystkich szkołach oraz Urzędzie Gminy prowadzona jest selektywna zbiórka 

odpadów. Gmina Gierałtowice zwraca uwagę mieszkańców, jak ważna jest segregacja 

odpadów oraz jak duże zanieczyszczenie powietrza powoduje spalanie odpadów  

w piecach domowych poprzez rozpowszechnianie ulotek. W miesięczniku „Wieści 

Gminy Gierałtowice” oraz na stronie internetowej gminy Gierałtowice 
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(www.gieraltowce.pl) w zakładce „EKOLOGIA”, publikowane są artykuły mające na celu 

uświadomienie mieszkańcom, jakie są ich obowiązki dotyczące utrzymania czystości  

i porządku oraz promowanie postaw proekologicznych.  

Edukacja ekologiczna przeprowadzana na terenie gminy Gierałtowice w znacznym 

zakresie obejmuje kampanię edukacyjno-informacyjną dotyczącą systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz ochrony powietrza. 

Kampania edukacyjna na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu 

propagowanie selektywnej zbiórki odpadów, zwiększenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców oraz przekazywanie informacji na temat funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gierałtowice. Hasło kampanii brzmi 

„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 i nieprzychylna zmianom, jednak w wyniku działań swojej 

sąsiadki, powoli przekonuje się, że dla wszystkich przyniosą one korzyści. Te dwie 

bohaterki towarzyszą całej kampanii edukacyjno-informacyjnej w gminie Gierałtowice. 

Scenki z ich udziałem obrazują mieszkańcom jak powinni właściwie postępować  

z odpadami komunalnymi, zgodnie z przepisami polskiego prawa w tym prawa 

miejscowego. 

Kampania obejmuje następujące elementy: 

1. Wydawanie corocznie kalendarza z harmonogramem wywozu odpadów 

komunalnych z terenu gminy Gierałtowice na dany rok. Kalendarz zawiera również 

scenki komiksowe, poprzez które przekazywane są mieszkańcom najważniejsze 

informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. W ostatnich latach 

tematykę scenek rozszerzono o ochronę powietrza. 

2. Wydanie biuletynu „ZMIENIASZ SIEBIE – ZMIENIASZ ŚWIAT” zawierającego 

informacje na temat funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej Gminie, 

m. in. jak należy postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych, 

najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania oraz informacje na temat lokalizacji 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów i innych punktów zbiórki odpadów. 

W 2016 r. wydano drugą edycję biuletynu zawierającego informacje na temat zmian  

w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. 

3. Umieszczenie artykułów informacyjnych dotyczących zasad funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice w miesięczniku 

„Wieści Gminy Gierałtowice”. 

4. Utworzenie zakładki informacyjnej pod nazwą „Gospodarka odpadami” na stronie 

gminy Gierałtowice. W zakładce mieszkańcy znajdą informacje na temat: 

 harmonogramu wywozu odpadów komunalnych, 

 zmian stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 deklaracji i opłat, 

http://www.gieraltowce.pl/
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 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 usługi dodatkowej w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady 

budowlane i rozbiórkowe, 

 segregacji odpadów komunalnych, 

 zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, 

 punktów przyjmowania odpadów takich jak: folii, sznurka oraz opon, 

powstających w gospodarstwach rolnych, 

 analizy stanu gospodarki odpadami, 

 uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

 miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych, 

 osiągniętych poziomów recyklingu. 

W zakładce umieszczony jest również wzór deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz biuletyn informacyjny stanowiący 

kompendium wiedzy na temat systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w naszej Gminie. 

5. Wydanie ulotki zachęcającej mieszkańców naszej gminy do kompostowania 

bioodpadów. Zawiera ona informacje jakie odpady organiczne nadają się do 

kompostowania, jakie są metody kompostowania bioodpadów oraz jakie korzyści 

wynikają z kompostowania bioodpadów.  

Kampania informacyjna pn. „ZMIENIASZ SIEBIE – ZMIENIASZ ŚWIAT” dotycząca 

gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice została doceniona za 

adekwatność i atrakcyjność zastosowanych form działań informacyjno-edukacyjnych, 

wartość poznawczo-edukacyjną opisanych działań informacyjno-edukacyjnych oraz 

efektywność podejmowanych działań informacyjno-edukacyjnych. 

W 2019 r. Gmina Gierałtowice zajęła II miejsce w konkursie Ministerstwa Środowiska 

dla administracji lokalnego samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne 

mieszkańcom i zasadom jednolitego systemu segregacji odpadów działania edukacyjne 

dla mieszkańców prowadzone na terenie gminy.  

Dla najmłodszych dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-III szkoły podstawowej 

Gmina Gierałtowice wydała książeczki i zeszyty zadań. Wiodącym tematem książeczki 

edukacyjnej jest gospodarka odpadami. Ponadto poruszony został temat niskiej emisji. 

Bohaterem publikacji jest Giermek Gerhard, pochodzący z Gierałtowic, którego 

marzeniem jest zostać Strażnikiem Segregacji. W tym celu przybywa do Gminy 

Gierałtowice wraz z Wielkim Mistrzem Segregacji herbu Recykling. Giermek ma do 

wykonania szereg zadań, m. in. w Pałacu w Przyszowicach, w Parku Joanny  

w Paniówkach, w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach oraz na zamku w Chudowie, po 

wykonaniu których zostaje nadany mu tytuł Dzielnego Strażnika Segregacji. Podczas 

wykonywania zadań Giermek spotyka interesujące osoby oraz przeżywa ciekawe 

przygody. Zeszyt zadań zawiera wiele zagadek logicznych, takich jak krzyżówki, 
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ekologiczne sudoku czy rebusy. Na ostatniej stronie zeszytu znajduje się dyplom 

nadający tytuł Eko Rycerza, który dziecko może otrzymać po rozwiązaniu zagadek. 

W ramach kampanii informacyjnej „ZMIENIASZ SIEBIE – ZMIENIASZ ŚWIAT” 

prowadzona jest również akcja informacyjna dotycząca zasad odprowadzania ścieków 

do kanalizacji sanitarnej. Wydano ulotkę informacyjną, z której mieszkańcy dowiadują 

się, jak prawidłowo korzystać z systemu kanalizacji sanitarnej. 

Pod hasłem „ZMIENIASZ SIEBIE – ZMIENIASZ ŚWIAT” Gmina Gierałtowice prowadzi 

również kampanię informacyjną dotyczącą ograniczenia niskiej emisji na terenie naszej 

Gminy. Mieszkańcy otrzymali ulotki informacyjne zawierające apel Wójta Gminy 

Gierałtowice oraz Rady Gminy Gierałtowice o zaprzestanie spalania odpadów w piecach 

domowych. Na terenie Gminy zostały rozwieszone również plakaty wykonane na 

podstawie ulotki informacyjnej. Wśród mieszkańców rozdystrybuowano również ulotki 

informacyjne przygotowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

dotyczące zapisów uchwały antysmogowej.  

Dla dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych organizowano przedstawienia 

teatralne oraz warsztaty ekologiczne. Dzięki temu w łatwy i przyjemny sposób 

przekazano uczniom jak dużym problemem jest problem spalanie odpadów w piecach 

domowych. Na potrzeby edukacji ekologicznej najmłodszych mieszkańców naszej 

Gminy, opracowano i wykonano edukacyjną podłogową grę planszową, nawiązującą do 

tematyki związanej z ochroną powietrza. Dzięki grze dzieci dowiadują się jak ważne dla 

zdrowia jest oddychanie czystym powietrzem oraz co zrobić aby nie zanieczyszczać 

powietrza. Podczas gry dzieci „zwiedzają” najbardziej charakterystyczne miejsca na 

terenie gminy Gierałtowice tj. Urząd Gminy w Gierałtowicach, Pałac w Przyszowicach, 

Zamek w Chudowie, „Park Joanny” i basen „Wodnik” w Paniówkach. Uczestnicy gry biorą 

udział w emocjonującej zabawie, a jednocześnie zdobywają wiele ciekawych informacji 

na temat ochrony powietrza oraz na temat Gminy Gierałtowice. Gry zostały przekazane 

do wszystkich przedszkoli naszej Gminy. 

Ważnym elementem kampanii informacyjnej dotyczącej niskiej emisji było umieszczenie 

w przedszkolach na terenie Gminy tablic, na których codziennie umieszczane są 

aktualne informacje dotyczące stanu jakości powietrza w naszym regionie. Na tablicach 

umieszczane są:  

 kartki w kolorach odpowiadających aktualnej jakości powietrza: 

Stan jakości powietrza 

 

bardzo dobry 
dobry 

 

umiarkowany 
dostateczny 

 

zły 
bardzo zły 

 informacje dotyczące uchwały antysmogowej województwa śląskiego,  

 informacje dotyczące Systemu Wczesnego Ostrzegania, dzięki któremu można 

otrzymywać na skrzynki poczty elektronicznej informacje o anomaliach pogodowych 

oraz ostrzeżeniach meteorologicznych i środowiskowych,  
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 adres strony internetowej Gierałtowickiego Alarmu Smogowego. 

W 2017 r. przy Urzędzie Gminy w Gierałtowicach zorganizowano spotkanie dla 

mieszkańców Gminy, podczas którego zaprezentowano metodę rozpalania od góry  

w piecach domowych. Przy budynku Urzędu Gminy ustawiono dwa identyczne piece. Do 

ich rozpalenia zastosowano to samo paliwo: węgiel i drewno w takiej samej ilości. 

Prowadzący pokaz zaprezentowali dwa sposoby palenia w piecu. Pierwszy sposób to 

spalanie dolne, w którym żar znajduje się na dole pieca, co powoduje, że emitowane jest 

dużo więcej dymu. Drugim sposobem spalania węgla jest tzw. górne spalanie, które 

pozwala na oszczędność opału oraz zmniejszenie zadymienia. Taki sposób palenia  

w piecach domowych ma wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Podczas 

spotkania mieszkańcy otrzymali ulotki przedstawiające w jaki sposób, krok po kroku, 

zastosować metodę rozpalania od góry. Ponadto uczestnikom spotkania przekazano 

ulotki wydane przez Urząd Gminy Gierałtowice dotyczące: ograniczania niskiej emisji na 

terenie gminy Gierałtowice, przyczyn powstawania czadu i sposobów postępowania  

w przypadku zaczadzenia oraz w jakich sytuacjach należy dzwonić na numery 

alarmowe. 

Propagowaniu walorów przyrodniczych Gminy służą przebiegające przez tereny 

sołectw cztery ścieżki dydaktyczne: 

1) „Dolina rzeki Kłodnicy” – ścieżka ta ma długość 1,6 km i biegnie przez tereny, na 

których występuje duża ilość ssaków, jak również duża liczba gryzoni. Początek 

ścieżki znajduje się w Przyszowicach przy ul. Leśnej, dalej ścieżka biegnie wzdłuż 

potoku Chudowskiego aż do Parku w Przyszowicach.  

2) „Potok Jasienica” – jej długość wynosi 3,4 km. Ścieżka łączy Pałac w Przyszowicach  

z zamkiem w Chudowie i biegnie wzdłuż potoku Chudowskiego (Jasienica). Jest to 

jeden z ostatnich na terenie naszej Gminy potoków, którego fragmenty miejscami 

zachowały swe naturalne koryto. Zarośnięte brzegi cieku stanowią doskonałe 

siedliska ptaków. Można w nich również spotkać szereg gatunków ssaków. Bardzo 

ważny ze względu na podwyższone walory przyrodnicze, jest końcowy odcinek 

znajdujący się w parku pałacowym.  

3) „Lasy i łąki gierałtowickie” – jej długość wynosi 4,1 km. Ścieżka swą trasę 

rozpoczyna w Gierałtowicach i biegnie od Urzędu Gminy w kierunku kolonii Beksza, 

wzdłuż lasu do kapliczki św. Huberta. W 2015 r. na jej szlaku usytuowano nowe 

tablice dydaktyczne oraz wykonano nowe foldery. Bardzo cennym z punktu 

widzenia przyrodniczego jest płynący nieopodal trasy ścieżki Potok Beksza, który 

jest ważnym szlakiem migracji zwierząt.  

4) „Drogami Gierałtowic i Chudowa” – jest najdłuższą ścieżką dydaktyczną na terenie 

gminy. Długość ścieżki wynosi 4,7 km. Trasa ścieżki biegnie od Urzędu Gminy  

w Gierałtowicach w kierunku zamku w Chudowie. Jest to teren bogaty przyrodniczo 

i architektonicznie. Na trasie ścieżki można spotkać wiele ciekawych gatunków 

roślin, drzew oraz zwierząt. Ponadto ciekawym elementem ścieżki są budowle 

architektoniczne, takie jak pomnik Powstańców Śląskich oraz przydrożne krzyże. 
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Rozdział V. CELE, PRIORYTETY I ZADANIA OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

V.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

V.1.1. Regulacje prawne 

Prawo polskie w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi regulują następujące ustawy 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2002 r. 

poz. 1395), 

2) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 868 ze zm.), 

3) Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1161), 

4) Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 908 ze zm.), 

5) Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (t.j. Dz. U.  

z 2020 r. poz. 424), 

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 55), 

7) Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1355 ze zm.), 

8) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.), 

9) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.): 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia 

"Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r. poz. 243), 

10) Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1259 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia 

szkoleń z zakresu ich stosowania (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1826). 
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V.1.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 

Z analizy obecnego stanu środowiska w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 

wynika, że na stan gleb na terenie gminy Gierałtowice wpływają następujące czynniki:  

 prowadzona eksploatacja górnicza na terenie Gminy, która powoduje 

nieodwracalne zmiany w naturalnym krajobrazie, 

 nadmierne nawożenie, prowadzące do zwiększenia ilości metali ciężkich oraz 

substancji toksycznych w glebie, 

 niewłaściwe magazynowanie odpadów, w tym tzw. „dzikie wysypiska”, wypalanie 

traw, odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do środowiska, nieszczelne 

szamba, 

 bliskość dróg o zwiększonej intensywności użytkowania, położnych 

w bezpośrednim sąsiedztwie pól uprawnych. 

Ochrona powierzchni ziemi, w zgodzie w intencją ustawy Prawo ochrony środowiska, 

polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności przez:  

 racjonalne gospodarowanie; 

 zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych, 

w tym między innymi: produkcji żywności oraz biomasy, magazynowaniu, 

filtrowaniu i przekształcaniu składników odżywczych, substancji i wody, 

podstaw rozwoju życia i różnorodności biologicznej, źródła surowców, 

rezerwuaru pierwiastka węgla, zbioru dziedzictwa geologicznego, 

geomorfologicznego i archeologicznego; 

 zapobieganie zanieczyszczeniu substancjami powodującymi ryzyko oraz na 

remediacji; 

 zachowanie jak najlepszego stanu gleby poprzez zapobieganie: erozji wodnej  

i wietrznej, spadkowi zawartości próchnicy glebowej, zagęszczaniu, przez co 

rozumie się wzrost gęstości objętościowej i zmniejszanie porowatości gleby, 

zasoleniu na skutek gromadzenia się w glebie soli rozpuszczalnych, działaniom 

powodującym zakwaszanie; 

 minimalizację stopnia i łagodzenie skutków zasklepienia gleby poprzez: 

ograniczanie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową, 

zachowywanie lub tworzenie powierzchni biologicznie czynnych gleby, zdolnych 

do łagodzenia degradującego działania terenów zabudowanych i zanieczyszczeń 

środowiska; zapobieganiu ruchom masowym ziemi i ich skutkom; 

 przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi polegającym na: ograniczaniu tworzenia, powstałych  

w wyniku przemieszczania lub usuwania mas ziemnych i skalnych oraz odpadów 

wydobywczych, wykopów, wyrobisk, nasypów i zwałowisk, zapobieganiu 

niszczeniu gleby, w tym mieszaniu jej poziomów genetycznych, które nie wynika 

z uprawy gruntów ornych, zapobieganiu i ograniczaniu niszczenia pokrycia 

terenu roślinnością, zapewnieniu racjonalnego wykorzystania przemieszczanych 

lub usuwanych mas ziemnych i skalnych, zapewnieniu racjonalnego 
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wykorzystania warstwy próchnicznej gleb, głównie w kierunku odtworzenia  

i ulepszania gleb, ponownym kształtowaniu funkcji lub przygotowaniu do 

pełnienia nowych funkcji terenów, na których występuje niekorzystne 

przekształcenie naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi. 

Ze względu na górniczy charakter terenu gminy należy stale monitorować działalność  

związaną z wydobyciem surowców pod kątem ochrony powierzchni ziemi i gleb. 

Powstałe w wyniku pozyskania surowców szkody należy w miarę możliwości usuwać 

a tam, gdzie to jest możliwe, przywracać środowisko do poprzedniego stanu. Zadania 

rekultywacji i przywrócenia do użytkowania terenów zniszczonych przez górnictwo 

powinny być realizowane przez zakłady górnicze. Kopalnie mające swe obszary górnicze 

na terenie gminy, są w trakcie realizacji lub planują wykonanie zadań mających na celu 

rekompensatę skutków prowadzonej eksploatacji górniczej. 

Teren gminy Gierałtowice charakteryzuje się dużym areałem pól uprawnych, jak 

również terenów zielonych oraz występowaniem nieużytków. Nieużytki można 

likwidować poprzez tworzenie nowych zalesień, zadrzewień i nasadzeń śródpolnych. 

Powstałe nieużytki można również likwidować poprzez stosowanie upraw 

energetycznych.  

Rolnicy powinni podejmować działania mające na celu optymalizację intensywności 

nawożenia i ochrony roślin, w kierunku ograniczenia zużycia środków chemicznych na 

rzecz nawożenia organicznego. Stosowanie nawozów i środków ochrony roślin powinno 

być systematycznie monitorowane. Ważnym elementem w zakresie ochrony gleb 

powinien być monitoring stanu gleb pod względem kwasowości, zawartości metali 

ciężkich oraz zasobności w podstawowe składniki nawozowe.  

Elementem wspomagającym ochronę gleb będą szkolenia rolników, którzy winni 

poszerzać wiedzę na temat ochrony środowiska i metod dbania o jego zasoby oraz 

rolnictwa ekologicznego. Szkolenia te organizowane są przez Urząd Gminy Gierałtowice 

we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Oddział 

Mikołów, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak również we 

współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 

Gliwice, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz Okręgową Stacją Chemiczno - 

Rolniczą w Gliwicach. 

Na bieżąco należy także likwidować „dzikie wysypiska” odpadów oraz przeprowadzać 

wśród mieszkańców kampanie informacyjne w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami. 

Istotnym elementem w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi powinno być 

właściwe kształtowanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 oraz Program 

ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2018-2021, jako cel 

długoterminowy wskazują racjonalne gospodarowanie zasobami glebowymi oraz 

ochronę i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania ziemi. 
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Wśród działań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych programach 

ochrony środowiska wskazywane są następujące zadania w zakresie ochrony gleb  

i powierzchni ziemi: 

 zachowanie funkcji środowiskowych, gospodarczych, społecznych i kulturowych 

gleb, w tym m. in.: produkcji żywności, magazynowania, filtrowania  

i przekształcania składników odżywczych, substancji i wody, podstaw rozwoju 

życia i różnorodności biologicznej, źródła surowców, rezerwuaru pierwiastka 

węgla oraz zbioru dziedzictwa geologicznego, geomorfologicznego oraz 

archeologicznego, 

 zapobieganie zanieczyszczaniu gleb, w szczególności substancjami 

powodującymi ryzyko zanieczyszczenia wtórnego, 

 remediacja terenów zanieczyszczonych, 

 zachowanie możliwie dobrego stanu gleb rolniczych, 

 minimalizacja stopnia i łagodzenie zasklepiania gleb, 

 zapobieganie ruchom masowym ziemi i ich skutkom, 

 przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom naturalnego ukształtowania 

powierzchni ziemi, 

 rewitalizację terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 

V.1.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z celami 

krótkookresowymi i długookresowymi Programu Ochrony Środowiska dla 

Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.   

Celem krótkookresowym w zakresie ochrony gleb do realizacji w latach 2020 – 2023 

jest zapobieganie zanieczyszczaniu gleb, zachowanie możliwie dobrego stanu gleb 

rolniczych, koordynowanie działań dotyczących upowszechniania zasad Dobrych 

Praktyk Rolniczych oraz upraw ekologicznych, minimalizacja stopnia i załagodzenie 

zasklepiania gleb, poprzez wykonanie następujących zadań: 

 monitorowanie miejsc zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk i ich 

likwidacja, 

 wykonywanie badań gleb na poziom pH i pozyskiwanie dofinansowania na 

wapnowanie gleb kwaśnych, 

 promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki poprzez działania edukacyjno-

szkoleniowe oraz promocyjne, 

 przeprowadzanie szkoleń dla rolników w zakresie stosowania dobrych praktyk 

rolniczych, mających na celu uzyskanie wzrostu plonów oraz większych korzyści 

finansowych, 

 organizację programów doradczych dla rolników i zainteresowanych produkcją 

rolniczą. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 
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środowiska w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi, zamieszczonym w punkcie 

VI.4.1. 

V.1.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

Celem średniookresowym do realizacji do roku 2027, jest racjonalne gospodarowanie 

zasobami glebowymi, realizowane poprzez: 

 kształtowanie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego 

z uwzględnieniem ochrony gleb i powierzchni ziemi oraz racjonalnego 

wykorzystania zasobów kopalin, w tym ujęcie występowania strategicznych złóż 

węgla kamiennego,  

 ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej zabudową, 

 systematyczne aktualizowanie bazy danych o terenach poprzemysłowych  

i zdegradowanych (ORSIP, OPI-TPP), 

 waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej 

żywności oraz promocja takiej żywności, 

 kontrolowanie poziomu zanieczyszczeń gleb przez przeprowadzenie badań,  

 zapobieganie zanieczyszczeniom gleb metalami ciężkimi, promieniotwórczymi 

oraz środkami ochrony roślin, 

 wykorzystanie nieużytków na uprawy energetyczne, 

 wykonanie nowych zalesień terenów stanowiących nieużytki, poprzez podjęcie 

wspólnych działań z nadleśnictwami, 

 wzrost ilości zadrzewień śródpolnych oraz zadrzewień wzdłuż cieków, 

 usuwanie przez zakłady wydobywcze szkód górniczych oraz rekultywacja 

terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy. 

Terminy realizacji zadań w zakresie usuwania szkód górniczych oraz rekultywacji 

terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy ustala się w drodze porozumień 

zawieranych pomiędzy Gminą a zakładami wydobywczymi. 

Osiągnięcie zamierzonych celów średniookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi zamieszczonym w punkcie 

VI.4.1. 

V.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

V.2.1. Regulacje prawne 

W Polsce kwestie związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej regulują ustawy wraz z rozporządzeniami, w szczególności: 

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.): 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

123 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, 

które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1300) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń 

kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1220) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 12 lipca 

2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 

ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód 

lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów  

i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej 

służby hydrogeologicznej (Dz. U. 2019 r. poz. 1215) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych 

części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na 

obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 2150) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

1 marca 2019 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 528) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

11 października 2019 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2149) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia  

9 października 2019 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 

jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2147 ze zm.) 

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie 

ogłoszenia aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 

(M.P. z 2017 r. poz. 1183) 

2) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.): 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 

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

sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz 

warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (t.j. Dz. U.  

z 2016r. poz. 1757 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) 

3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.): 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r., 

poz. 299)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617)   

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.  

w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 

(Dz. U. Nr 188, poz. 1576 ze zm.)   

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U.  z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.): 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji 

lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 

Nr 215, poz. 1366 ze zm.)   

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów 

ilości pobieranej wody (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2286) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

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

Z analizy aktualnego stanu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Gierałtowice wynika, 

że potencjalne źródło zagrożenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

stanowią przede wszystkim: 

 ścieki bytowo-gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej na obszarach 

nieskanalizowanych,  

 zanieczyszczenia spływające z pól, szczególnie w okresach po nawożeniu gruntów 

rolnych, 

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

urządzeń podczyszczających. 
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W związku z powyższym należy podjąć w gminie działania mające na celu 

wyeliminowanie tych zagrożeń.  

Obecnie gmina Gierałtowice jest wyposażona w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej. Na 

koniec 2019 r. przyłączonych było 83,77 % nieruchomości zamieszkałych. Ścieki 

sanitarne doprowadzane są do oczyszczalni ścieków poprzez system kolektorów 

grawitacyjnych i tłocznych oraz lokalnych przepompowni, a odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych jest Potok Chudowski. Wydajność mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków wynosi 2 150,08 m3/d.  

Na obszarach, na których z uwagi na rozproszoną zabudowę oraz znaczne odległości od 

kolektorów kanalizacyjnych nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla budowy 

zbiorowego systemu odprowadzania ścieków, przez co nie jest możliwe przyłączenie do 

nowo wybudowanej sieci, nieruchomości powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki 

bezodpływowe, z których ścieki są dowożone do oczyszczalni ścieków i poddane 

oczyszczaniu, bądź wyposażone  w przydomowe oczyszczalnie ścieków. 

Działania Gminy w najbliższych latach powinny być zatem skoncentrowane na:  

 kontroli odprowadzania ścieków bytowych z nieruchomości położonych na 

terenie nieskanalizowanym, 

 dążeniach do przyłączenia nieruchomości położonych na terenie 

skanalizowanym do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.  

W celu ochrony zasobów wodnych należy również monitorować wpływ oczyszczalni na 

jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 

Teren gminy Gierałtowice jest częściowo wyposażony w sieć kanalizacji deszczowej 

z odprowadzeniem wód opadowych do potoków i rowów za pośrednictwem 

zinwentaryzowanych wylotów kanalizacji deszczowej. 

Pojedyncze odcinki sieci, które odprowadzaną wody opadowe i roztopowe z terenów 

zanieczyszczonych wyposażone są w urządzenia oczyszczające, tj. separatory substancji 

ropopochodnych z osadnikami.  

Przy budowie nowych sieci kanalizacji deszczowej, w szczególności w przypadku 

inwestycji wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód 

lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 

wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), w tym  

z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz 

transportowych, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 

hektarów oraz z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej obiektów magazynowania  

i dystrybucji paliw, należy przewidzieć wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki 

deszczowe z zawiesiny i substancji ropopochodnych (osadniki i separatory). 
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Pozostałe nieruchomości wyposażane są i nadal być powinny w osadniki zawiesiny na 

przyłączach do sieci kanalizacji deszczowej. 

Należy również dążyć do retencjonowania wód opadowych na terenach zabudowanych, 

tak aby utrzymać odpływ wód opadowych do sieci i odbiorników na poziomie zbliżonym 

do odpływu naturalnego z danego terenu, przed jego uszczelnieniem. 

Docelowo zakłada się rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej, tak aby wszystkie 

ulice na terenach zurbanizowanych były w nią wyposażone. Przewidzieć należy budowę 

kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, z odprowadzeniem wód deszczowych do 

lokalnych cieków. 

Z analizy stanu istniejącego w zakresie zaopatrzenia w wodę wynika, że w gminie 

Gierałtowice z sieci wodociągowej korzysta blisko 100 % mieszkańców (za wyjątkiem 

kilku nieruchomości), stwierdzić zatem można, ze sieć wodociągowa rozbudowana jest 

w wystarczającym stopniu.  

W związku z powyższym oraz analizując dalej stan obecny w zakresie zaopatrzenia 

w wodę stwierdzić należy, że działania Gminy powinny być ukierunkowane na poprawę 

niezawodności dostaw wody oraz rozbudowę sieci wodociągowej na nowych terenach 

przeznaczanych pod zabudowę. 

W celu osiągnięcia wysokiej szczelności i bezawaryjności celowa jest wymiana 

przestarzałych i będących w złym stanie technicznym, najczęściej wykonanych ze stali, 

odcinków sieci wodociągowej i przyłączy. Obecnie długość sieci wykonanej ze stali 

wynosi ok. 30,08 km i w porównaniu do 2015 r. jej długość zmniejszyła się o 1,3 km. 

Przedsięwzięcia te posłużą zachowaniu standardów jakościowych usług. 

Celem poprawy racjonalności zużycia wody, poza wymianą ulegających awariom 

odcinków sieci, celowym jest wyposażanie odbiorców wody w liczniki, co sprzyja 

rozwijaniu nawyku oszczędności.  

Ponadto zmniejszenie strat i zużycia wody przyczynia się do zachowania cennych 

zasobów wody pitnej, należy prowadzić działania uświadamiające mieszkańców o tej 

konieczności poprzez np. akcje w szkołach, kampanie reklamowe itp. 

Ponieważ Gmina zaopatrywana jest w wodę w całości ze źródeł zewnętrznych, celowym 

jest również rozważenie możliwości budowy własnego ujęcia wody. Pozwoliłoby to 

częściowo uniezależnić się od dostaw zewnętrznych, w tym od ceny zakupu. Takie 

rozwiązanie pozwoliłoby również na poprawę jakości wody poprzez skrócenie przesyłu 

i ograniczenie możliwości potencjalnego skażenia. 

Produkcję rolną należy prowadzić w sposób ograniczający i zapobiegający 

zanieczyszczeniu wód związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Należy 

upowszechniać dobre praktyki rolnicze, w szczególności na drodze organizowania 

szkoleń dla rolników. 

Jednym z najistotniejszych problemów Gminy jest problem zagrożenia powodziowego. 
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W związku z trudnym doświadczeniem powodzi Gmina Gierałtowice opracowała  

z Miastem Zabrze (również dotkniętym powodzią), następnie również miastem Gliwice, 

ekspertyzę dotyczącą możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 

mających na celu ochronę przed powodzią terenów położonych przy granicy Gminy 

Gierałtowice i Miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie miasta 

Gliwice. Opracowana ekspertyza stanowi podstawę wspólnego wystąpienia stron do 

podmiotów odpowiedzialnych z wnioskiem o przeprowadzenie niezbędnych inwestycji. 

Spośród działań inwestycyjnych wpływających na zmniejszenie ryzyka powodziowego, 

w analizowanym obszarze rozważa się: 

 budowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników oraz polderów, 

 pogłębianie koryt rzek, 

 budowę koryt odciążających tzw. kanałów ulgi, 

 budowę nowych wałów przeciwpowodziowych, 

 retencję kanałową na kanalizacji deszczowej i ciekach. 

Obiekty małej retencji lokalizuje się na terenach użytków zielonych (łąk, pastwisk), 

obniżeń terenowych, które względnie dobrze znoszą krótkotrwałe okresy zalewowe. 

Lokalizacja tego typu obiektów powinna być poprzedzona osobnym studium 

lokalizacyjnym i badaniami.  

Wyznaczone tereny zalewowe powinny zostać ujęte w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Na takich terenach nie należy lokalizować 

wszelkiego rodzaju zabudowy oraz prowadzić innych działań, które mogą utrudnić 

przepływ wód, mając na uwadze rolę przeciwpowodziową tych terenów. 

Niezależnie od wyżej opisanej inicjatywy gmina Gierałtowice powinna pełnić stały 

nadzór nad pracami realizowanymi przez zakłady wydobywcze, prowadzące działalność 

na terenie gminy, mającymi na celu usuwanie skutków eksploatacji górniczej, w tym 

ograniczanie zagrożenia powodziowego, związanego ze skutkami eksploatacji.  

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 jako cel długookresowy w dziedzinie 

ochrony zasobów wodnych wskazuje na rozwój systemu zrównoważonego 

gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 

zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co 

najmniej dobrego stanu wód. Osiągnięcie tak postawionego celu zapewnić ma realizacja 

zadań wyznaczonych na najbliższe lata, tj.:  

1) Osiągnięcie i utrzymanie co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych, zgodnie z obowiązującymi Planami 

gospodarowania wodami dla dorzeczy Wisły i Odry. 

2) Rozwój i dostosowanie instalacji i urządzeń służących zrównoważonej  

i racjonalnej gospodarce wodno-ściekowej dla potrzeb ludności i przemysłu. 

3) Ograniczenie ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zjawisk ekstremalnych 

związanych z wodą. 
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Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021  

z perspektywą do roku 2025 w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych  

i powierzchniowych jako cel długookresowy do 2025 r. stawia przywrócenie wysokiej 

jakości wód powierzchniowych oraz ochronę jakości wód podziemnych. Racjonalne 

gospodarowanie zasobami wodnymi powinno mieć na uwadze zarówno oszczędzanie 

wody, jak też dbanie o jej jak najlepszą jakość. Efektywne wykorzystanie zasobów 

wodnych ograniczy ryzyko wystąpienia jej niedoborów i doprowadzi do poprawy ich 

jakości. 

Natomiast jako cele krótkookresowe lata 2018-2021 wskazuje: 

 budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 

 budowę, rozbudowę i modernizację urządzeń służących do oczyszczania ścieków 

komunalnych;  

 budowę, rozbudowę i modernizację ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz 

infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę;  

 działania edukacyjne, promocyjne oraz prowadzenie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

V.2.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Realizacji przyjętych priorytetów ekologicznych w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej służyć będą następujące cele krótkookresowe: 

 kontrola odprowadzania ścieków bytowych z nieruchomości położonych na terenie 

nieskanalizowanym, 

 działania dążące do przyłączenia nieruchomości położonych na terenie 

skanalizowanym do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 wyeliminowanie strat wody poprzez wymianę najbardziej zniszczonych odcinków 

sieci wodociągowej, 

 uregulowanie kwestii odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów 

o nawierzchni szczelnej, 

 rozpoznanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa powodziowego i możliwych do 

przeprowadzenia działań w tym zakresie. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej zamieszczonym w punkcie VI.4.2. 

V.2.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

Do wytypowanych celów średniookresowych, do realizacji w perspektywie 2027 r.  

w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej należą: 

 rozbudowa sieci wodociągowej na nowych terenach przeznaczanych pod zabudowę 

mieszkaniową i działalność komercyjną, 
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 rozbudowa kanalizacji deszczowej na obszarach dotychczas nie skanalizowanych, 

z uwzględnieniem retencjonowania wód opadowych, 

 utrzymanie w dobrym stanie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 

oraz sieci wodociągowej poprzez bieżące prowadzenie niezbędnych remontów 

i modernizacji,  

 wyposażenie nieruchomości na nieskanalizowanych terenach zabudowy 

rozproszonej w ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

 skuteczny nadzór nad gospodarką wodno-ściekową w Gminie w ramach 

posiadanych kompetencji, 

 wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego 

korzystania z wody, 

 wzrost świadomości ekologicznej rolników w zakresie stosowania tzw. dobrych 

praktyk rolniczych, 

 spowolnienie dopływu wód opadowych i roztopowych do odbiorników poprzez 

wzrost retencji w zlewni, 

 budowa i odbudowa zbiorników retencyjnych, 

 utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych poprzez 

ograniczenie inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową terenów 

zalewowych, 

 rozwój współpracy regionalnej w celu przywrócenia dobrego stanu wód rzeki 

Kłodnicy, 

 zdecydowana poprawa bezpieczeństwa powodziowego Gminy, w tym rozwój 

współpracy regionalnej w powyższym zakresie. 

Osiągnięcie zamierzonych celów średniookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań o charakterze inwestycyjnym lub organizacyjnym, wymienionych szczegółowo 

w harmonogramie realizacji Programu ochrony środowiska w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej zamieszczonym w punkcie VI.4.2. 

V.3. Gospodarka odpadami 

V.3.1. Regulacje prawne 

W Polsce sprawy związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki odpadami 

regulują ustawy wraz z rozporządzeniami, w szczególności: 

2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10), 

 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie 

funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce 

odpadami (Dz. U. z 2019 r. poz. 2414), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie 

rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia 

ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2531), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie 

procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku 

odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy 

rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 

przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz 

dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93), 

3) Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 2167), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2412), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 

warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, 

poz. 1576 ze zm.),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 299), 

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 
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wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31), 

5) Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających 

azbest (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2119 ze zm.): 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie 

sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów 

zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649 ze zm.), 

6) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.), 

7) Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932 ze zm.), 

8) Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1610 ze zm.), 

9) Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.). 

V.3.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie gospodarki odpadami  

Obowiązująca ustawa o odpadach wprowadza następującą hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

Zapobieganie powstawaniu odpadów jest działaniem stojącym najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami. Przez zapobieganie powstawaniu odpadów należy 

rozumieć zastosowanie środków (w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, 

zanim staną się one odpadami) zmniejszających: ilość odpadów, w tym również przez 

ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu; negatywne 

oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi; zawartość 

substancji szkodliwych w produkcie i materiale. Głównym działaniem, jakie może 

podejmować Gmina w ramach zapobiegania powstawaniu odpadów jest prowadzenie 

edukacji ekologicznej w różnych środowiskach, np. przez zorganizowanie  

i przeprowadzenie kampanii promującej sens hierarchii postępowania z odpadami. 

Celem prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych powinno być podniesienie 

świadomości ekologicznej, kształtowanie przyjaznych dla środowiska nawyków  

i codziennych postaw oraz zachęcenie do określonych działań – kupowania produktów 

unikając nadmiaru opakowań, nabywania produktów wykonanych z materiałów 

pochodzących z recyklingu, ograniczania zakupów wyrobów jednorazowego użytku,  

a takich które nadają się do ponownego, a nawet wielokrotnego wykorzystania, 

popularyzacja nabywania artykułów o wysokiej jakości czy kupowanie torb 
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wielokrotnego użytku, zachęcenie do prowadzenia mniej konsumpcyjnego stylu życia. 

Ponadto planuje się utworzenie zakładki na stronie internetowej Gminy, stanowiącej 

lokalną platformę na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Przygotowywanie do ponownego użycia czyli działanie, polegające na wykorzystywaniu 

produktów lub części produktów niebędących odpadami ponownie do tego samego celu, 

do którego były przeznaczone. Gmina w tym zakresie może zachęcać do tworzenia oraz 

wspierania budowy sieci napraw i ponownego użycia. Ponadto o ile to możliwe, można 

uwzględniać w przetargach publicznych kryterium ponownego użycia lub 

przygotowania do ponownego użycia odpadów, wyboru wyrobów zawierających 

materiały lub substancje pochodzące z recyklingu odpadów oraz włączanie do procedur 

zamówień publicznych kryteriów związanych z ochroną środowiska i zapobieganiem 

powstawania odpadów. 

Odpady w pierwszej kolejności powinny być poddane recyklingowi czyli rodzajowi 

odzysku, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały 

lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to 

ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie 

obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być 

wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk. 

Odpady, których nie udało poddać recyklingowi, posiadacz odpadów jest obowiązany 

poddać odzyskowi, czyli jakiemukolwiek procesowi, którego głównym wynikiem jest to, 

aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, 

które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub  

w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym 

zakładzie lub ogólnie w gospodarce; np. odzysk energii. 

Dopiero odpady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe posiadacz odpadów jest 

obowiązany unieszkodliwiać (na ostatnim miejscu składować). Unieszkodliwianiu 

poddaje się dopiero te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające 

się do odzysku. Gmina wspierać powinna przedsiębiorców we wdrażaniu efektywnych 

ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 

technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach 

termicznego ich przekształcania. 

Uwzględniając przewidywane w WPGO 2016 zmiany jednostkowego wskaźnika 

wytwarzania odpadów komunalnych oraz prognozę demograficzną (według ilości osób 

faktycznie zamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice), w poniższej tabeli  określono 

prognozowaną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych do roku 2027. Prognozę 

zmian demograficznych do roku 2027 przyjęto w oparciu o dynamikę zmian liczny 

ludności w poprzednich latach, z uwzględnieniem znacznej migracji ludności spoza 

gminy Gierałtowice, zasiedlającej nowe budynki (w latach 2016 – 2019 wzrost łączny  

o prawie 400 mieszkańców). W związku z czym przyjęto w prognozie tendencję 

wzrostową. 
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Tablica 22. Prognoza ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy 
Gierałtowice do roku 2027 

 Rok 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Ludność 11 659 11 729 11 799 11 864 11 929 11 989 12 044 12 094 12 144 

Wskaźnik wytwarzania 
odpadów komunalnych 
[kg/Ma] (WPGO 2016-
2022) 

285 287,9 289,4 290,8 292,3 293,8 295,3 296,8 298,3 

Ilość wytworzonych 
odpadów komunalnych 
[Mg/rok] 

3 323 3 377 3 415 3 450 3 487 3 522 3 557 3 589 3 623 

Źródło: opracowanie własne 

Wymagany przepisami do osiągnięcia poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia  papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, wzrósł znacząco z 18 % 

w 2016 r. do 50 % w 2020 r. W kolejnych latach poziom liczony ma być łącznie dla 

wszystkich odpadów komunalnych (ogólnej masy odpadów), jedynie z wyłączeniem 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne i ma wynosić 50 % wagowo za każdy rok do 2024 r. i 55 % wagowo za każdy 

rok do 2029 r. 

W oparciu o przeprowadzoną analizę dotychczasowego stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice, a także prognozę zmian ilościowych 

odpadów, stwierdzić należy, iż zagrożenie dla środowiska w zakresie gospodarki 

odpadami stanowi  coraz większa ilość wytwarzanych odpadów oraz nadal 

niewystarczająco wysoki poziom recyklingu i odzysku, w porównaniu do wymaganego 

przepisami poziomu koniecznego do osiągnięcia w kolejnych latach i biorąc zwłaszcza 

pod uwagę zmianę sposobu jego obliczania. 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania jest osiągany i w tym zakresie nie powinno się nic 

zmienić w kolejnych latach. Podobnie jest z wymaganym do osiągnięcia poziomem 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

Biorąc pod uwagę powyższe ważne jest, by system gospodarki odpadami komunalnymi, 

funkcjonujący od 2013 r. na terenie gminy Gierałtowice na podstawie znowelizowanej 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, był 

przez cały czas monitorowany, rozwijany i optymalizowany. Ważnym elementem 

mającym to na celu jest sporządzanie rocznych sprawozdań i dokonywanie corocznej 

analizy gospodarki odpadami, zawierającej m.in. elementy wymagane obowiązującymi 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie 

sześcioletniego funkcjonowania systemu już wprowadzano kilka zmian, wynikających 

częściowo z uwarunkowań wewnątrzgminnych, częściowo zaś z konieczności 

dostosowania systemu do wprowadzanych przez rząd zmian. W dniu 6 września 2019 r. 

weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
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i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1597). Ustawa 

ta nakłada obowiązek, by w ciągu 12 miesięcy od wejścia jej w życie podjąć uchwały 

dostosowujące. Jedną z istotnych zmian, które należy wprowadzić, jest obowiązek 

wprowadzenia częściowego zwolnienia z opłaty właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zważywszy na to, iż 

w latach 2016 – 2019 znacząco wzrosła ilość odpadów ulegających biodegradacji 

odbieranych w ramach systemu należałoby wprowadzenie niniejszej ulgi połączyć  

z szeroko zakrojoną kampanią zachęcającą do kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji w przydomowych kompostownikach oraz ograniczeniu marnotrawieniu 

żywności. Kolejną zmianą wynikającą ze zmiany przepisów jest wprowadzenie 

obowiązku przyjmowania w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 

odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów niekwalifikujących 

się do odpadów medycznych, powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. Powinno się to 

przyczynić do zwiększenia ilości zbieranych odpadów segregowanych, a co za tym idzie 

pomoże osiągnąć wymagane przepisami poziomy odzysku w kolejnych latach. Z kolei 

zbieranie odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych (odpadów 

niebezpiecznych) pomoże, choć częściowo, wydzielić je ze strumienia zmieszanych 

odpadów komunalnych. 

W zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczaniu ich ilości oraz ich 

selektywnego zbierania (zwłaszcza efektywniejszego) ważną rolę odgrywają działania 

edukacyjne, zwiększające świadomość społeczeństwa na temat należytego 

gospodarowania odpadami komunalnymi. Edukacja ta musi być skierowana zarówno 

dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców Gminy i prowadzona w różnych 

formach (broszury, ulotki, artykuły w lokalnej prasie, wspieranie zajęć edukacyjnych  

w szkołach). Równolegle do działań edukacyjnych muszą być prowadzone działania 

informacyjne polegające na przekazywaniu informacji na temat organizacji i terminów 

zbiórki różnych frakcji odpadów, wprowadzanych zmian w systemie poprzez ulotki, 

plakaty, informacje na stronie internetowej urzędu czy ogłoszenia w prasie.  

W kolejnych latach należy ponadto w dalszym ciągu sprawować nadzór nad realizacją 

zadań powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

Problemy do rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami stanowią również:  

 nieprawidłowe praktyki dotyczące gospodarowania odpadami przez 

mieszkańców (np. spalanie odpadów komunalnych, pozbywanie się odpadów 

w sposób niezgodny z przepisami prawa), 

 odpady znajdujące się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (zaśmiecanie 

poboczy, dzikie wysypiska odpadów, itp.) 
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W celu eliminacji tych problemów należy kontrolować nieruchomości znajdujące się na 

terenie Gminy pod kątem stopnia i jakości selektywnego zbierania odpadów. Należy 

również monitorować miejsca zagrożone powstawaniem takich wysypisk, w miarę 

możliwości finansowych gminy likwidować je oraz stosować sankcje wobec sprawców 

tych zanieczyszczeń. Ponadto Wójt Gminy po przeprowadzeniu postępowania 

administracyjnego wydaje decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych w trybie art. 26 ustawy o odpadach. 

Ponadto w związku z tym, iż w gminie Gierałtowice w dalszym ciągu nie planuje się 

odbierać odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, ważne jest 

wzmocnienie kontroli stanu zawieranych umów przez właścicieli tych nieruchomości 

oraz kontrola częstotliwości opróżniania posiadanych przez nich pojemników. 

Ważną kwestią jest również kontrola przedsiębiorców przez właściwe organy 

w zakresie wypełniania przez nich ustaleń zawartych w posiadanych zezwoleniach, 

a w przypadku ich nieprzestrzegania podjęcie odpowiednich działań. 

Ważnym problem w zakresie gospodarki odpadami jest również istniejący na terenie 

Gminy azbest i wyroby zawierające azbest. W związku z tym, iż opracowano Program 

usuwania azbestu, na jego podstawie (w miarę możliwości finansowych Gminy) należy 

pozyskać środki zewnętrzne na dofinansowywanie usuwania azbestu, w tym jego 

demontażu z budynków. Do czasu uzyskania tych środków należy w dalszym ciągu 

kontynuować dofinansowywanie poniesionych kosztów załadunku, transportu  

i unieszkodliwiania ze środków budżetu. Trzeba również przeprowadzić akcję 

informacyjną dotyczącą możliwości dofinansowania powyższych prac, celem uzyskania 

większego zainteresowania mieszkańców. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019  

z perspektywą do roku 2024 oraz Program ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego 

na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 wśród działań priorytetowych, które 

powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje w zakresie 

gospodarki odpadami: 

1) zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której 

priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie 

do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu 

gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu  

i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z odzyskiem energii 

(jako cel długoterminowy), 

2) gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o regionalne instalacje 

przetwarzania odpadów oraz zwiększenie udziału odzysku, w szczególności 

recyklingu, w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru  

i tektury, 

3) minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz wzrost 

efektywności systemu zbierania i zwiększanie udziału tych odpadów poddanych 

procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania, 
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4) minimalizację ilości wytworzonych odpadów, wzrost recyklingu odpadów oraz 

sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem (jako cele 

krótkoterminowe). 

Ponadto w Programie ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2018 – 2021 

z perspektywą do roku 2025 ujęto minimalizację ilości wytwarzanych odpadów sektora 

gospodarczego i sukcesywne zwiększanie udziału tych odpadów poddanych procesom 

odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem. 

Z kolei plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2022 wśród działań 

priorytetowych, wskazuje następujące zadania: 

 zmniejszenie ilości powstających odpadów: ograniczenie marnotrawienia 

żywności i wprowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów z zakładów 

zbiorowego żywienia, 

 zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami 

ulegającymi biodegradacji, 

 zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu 

zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie), 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska odpadów, aby niebyło składowanych w 2020 r. więcej niż 35 % 

masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w1995 r., 

 zaprzestanie składowania odpadów ulegających biodegradacji selektywnie 

zebranych, 

 zaprzestanie składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez przetworzenia, 

 zmniejszenie liczby miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych, 

 utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

 monitorowanie i kontrola postępowania z frakcją odpadów komunalnych 

wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 

nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 12), 

 zbilansowanie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

w świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów 

komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, w tym 

odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego powyżej 5 % s.m. i o cieple 

spalania powyżej 6 MJ/kg suchej masy, od 1 stycznia 2016 r. 

V.3.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku  

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z celami 

krótkookresowymi i długookresowymi Programu Ochrony Środowiska dla 

Województwa Śląskiego do roku 2023 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2027. 
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Cele krótkookresowe dla Gminy Gierałtowice na lata 2020 – 2023 dla gospodarki 

odpadami komunalnymi stanowią: 

1) wzmocnienie zarządzania, monitoring i optymalizacja istniejącego systemu 

gospodarki odpadami, realizowany poprzez: 

 sporządzanie i składanie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi do Marszałka Województwa,  

 przeprowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami, w celu weryfikacji 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi, 

 nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2) minimalizację ilości wytworzonych odpadów, wzrost recyklingu odpadów, 

sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem oraz 

zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu 

zbieranych odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie), 

a przez to:  

 osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania od ponownego użycia frakcji: 

papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych  

w wysokości minimum 50 % wagowo za każdy rok do 2024 r.,  

 osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania od ponownego użycia ogólnej 

masy odpadów komunalnych w wysokości 60 % do 2025 r. oraz 65 % do 2030 r.,  

 recykling, przygotowanie do ponownego użycia i odzysk innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 100 %  

w 2028 r. 

 uzyskanie w 2023 r. 50 % odzysku odpadów wielkogabarytowych, 

Cel ten zrealizowany będzie poprzez: 

 stworzenie lokalnej platformy internetowej na rzecz zapobiegania powstawaniu 

odpadów, 

 prowadzenie i doskonalenie systemu selektywnego zbierania papieru, opakowań 

wielomateriałowych, szkła, metalu i tworzyw sztucznych, odpadów 

wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

 prowadzenie i doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów 

budowlano – remontowych,  

 prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy  

i jednostkach podległych, 

 bieżące utrzymanie i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) i kontrola odpadów na nim przyjmowanych, 

3) minimalizację ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz wzrost 

efektywności systemu zbierania i zwiększanie udziału tych odpadów poddanych 

procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania, a przez to uzyskanie 50 % 

selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 
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Cel ten zrealizowany będzie poprzez: 

 prowadzenie i doskonalenie systemu selektywnego zbierania odpadów 

niebezpiecznych, w tym przeterminowanych leków oraz zużytych baterii  

i akumulatorów małogabarytowych, 

4) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

na składowiska odpadów, aby nie było składowanych w 2020 r. więcej niż 35 % 

masy tych odpadów w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Cel ten zrealizowany będzie poprzez: 

 prowadzenie i doskonalenie systemu selektywnego zbierania bioodpadów  

i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów, 

 propagowanie indywidualnych form kompostowania bioodpadów, w tym 

wprowadzenie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami 

dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  

w kompostowniku przydomowym, 

5) Zapobieganie nieprawidłowym praktykom dotyczącym gospodarowania odpadami 

komunalnymi przez mieszkańców  

Cel ten zrealizowany będzie poprzez: 

 egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, 

 kontrolę gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów. 

6) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Cel ten zrealizowany będzie poprzez: 

 monitorowanie miejsc zagrożonych powstawaniem dzikich wysypisk odpadów, 

ich likwidacja i egzekwowanie sankcji wobec sprawców tych zanieczyszczeń, 

 wydawanie decyzji w sprawie usuwania odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie gospodarki odpadami zamieszczonym w punkcie VI.4.3. 

V.3.4. Cele średniookresowe do 2027 roku  

Głównym celem średniookresowym do roku 2027 dla gospodarki odpadami 

komunalnymi jest: 

1) doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnego  

z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie 

powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling  
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i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami 

komunalnymi opartego na ich selektywnym zbieraniu 

Cel ten zrealizowany będzie m.in. poprzez: 

 kampanie promujące sens hierarchii postępowania z odpadami (w tym mniej 

konsumpcyjny styl życia), 

 promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia, 

 promocja działań zachęcających do kompostowania bioodpadów 

w przydomowych kompostownikach oraz ograniczenia marnotrawienia 

żywności, 

 nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, 

 prowadzenie badań składu morfologicznego i właściwości fizykochemicznych 

odpadów komunalnych. 

Ponadto cele średniookresowe stanowią: 

2) kontynuacja kampanii informacyjnej, dotyczącej zasad funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, 

3) podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

4) stosowanie „zielonych zamówień publicznych”, 

5) realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest, zawartych  

w harmonogramie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających  azbest  

z terenu gminy Gierałtowice”. 

Osiągnięcie zamierzonych celów średniookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie gospodarki odpadami, zamieszczonym w punkcie VI.4.3. 

V.4. Klimat 

V.4.1. Regulacje prawne 

Prawo polskie w zakresie ochrony klimatu regulują następujące ustawy wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 

(Dz.U.2019.1159), 

2) Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów 

cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz.U.2019.1447), 

3) Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji 

gazów cieplarnianych (t.j. Dz.U.2020.136). 
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V.4.2. Identyfikacja potrzeb w zmian klimatu 

Scenariusze zmian klimatu dla Polski do roku 2030, przeanalizowane w Strategicznym 

Planie Adaptacji wykazały, że w tym okresie największe zagrożenie dla gospodarki 

i społeczeństwa będą stanowiły ekstremalne zjawiska pogodowe (nawalne deszcze, 

powodzie, podtopienia, osunięcia ziemi, fale upałów, susze, huragany itp.), będące 

pochodnymi zmian klimatycznych. Zjawiska te będą występowały z coraz większą 

częstotliwością i natężeniem oraz będą dotyczyć coraz większych obszarów kraju. 

Prognozuje się: 

 wzrost liczby dni gorących i wydłużenie czasu trwania okresów z maksymalną 

temperaturą dobową przekraczającą 25°C; wzrost liczby dni z temperaturą 

minimalną >20°C, 

 ograniczenie niekorzystnych zjawisk związanych z występowaniem niskich 

temperatur w okresie zimowym; zmniejszenie liczby dni mroźnych 

z temperaturą maksymalną poniżej 0oC oraz liczby dni z temperaturą minimalną 

poniżej -10°C, 

 zmniejszenie liczby dni z przymrozkiem w ciągu roku oraz zmniejszenie ilości 

okresów z przymrozkiem, trwających przynajmniej 5 dni, 

 znaczące zmniejszenie się wartości indeksu stopniodni dla temperatury średnio 

dobowej <17°C oraz nieznaczne zwiększenie wartości indeksu stopniodni dla 

temperatury średnio dobowej >27°C, co będzie skutkowało zmniejszonym 

zapotrzebowaniem na energię w miesiącach zimowych i zwiększonym 

w miesiącach letnich, 

 wzrost liczby dni z opadami oraz rocznej sumy opadów, 

 wzrost częstości występowania opadów ekstremalnych, 

 wzrost zagrożenia suszą i wydłużenie okresu bez opadów w skali roku. 

Najbardziej wrażliwe na zachodzące zmiany klimatyczne będą sektory gospodarki 

wodnej, energetyki, transportu oraz produkcji roślinnej i zwierzęcej. 

Na sektor gospodarki wodnej, w szczególności gospodarowania wodami opadowymi 

oraz ochrony przed skutkami awarii, klęsk żywiołowych i funkcjonowania 

infrastruktury przeciwpowodziowej wpływać będą w sposób oczywisty deszcze 

nawalne, nagłe powodzie i podtopienia, powódź od strony rzek, burze, w tym burze 

z gradem, długotrwałe okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą, 

które powodują zakłócenia w funkcjonowaniu infrastruktury, a w skrajnych 

przypadkach zniszczenia i konieczność podejmowania działań związanych 

z zarządzaniem kryzysowym. 

W sektorze energetyki poprzez potencjalne uszkodzenia linii przesyłowych 

i dystrybucyjnych, związane z wiatrem, burzami, ekstremalnymi opadami śniegu, 

oblodzeniem sieci wystąpić mogą ograniczenia w dostarczaniu energii do odbiorców. 
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Na sektor transportu silnie wpływają wszelkie zjawiska klimatyczne, związane zarówno 

z silnymi wiatrami i burzami, intensywnymi opadami, powodziami, zjawiskami 

termicznymi związanymi zarówno z niską jaki wysoką temperaturą. 

Ze względu na  częstotliwości występowania suszy letnich i wiosennych oraz nawalnych 

deszczów w tym gradu należy liczyć się ze wzrastającą liczbą sytuacji ekstremalnych, 

czyli powodzi, suszy, osuwisk ziemi mogących mieć wpływ na produkcję roślinną (straty 

w  plonach) i zwierzęcą.  

Wszystkie te sytuacje, w przypadku wystąpienia, będą niekorzystnie wpływać na 

warunki życia mieszkańców Gminy. Intensywne, ekstremalne zjawiska pogodowe 

o dużym nasileniu mogą również stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. 

Działania mitygacyjne i adaptacyjne w zakresie zmian klimatu ściśle łączą się i realizują 

jednocześnie cele  wyznaczone do realizacji w ramach niniejszego Programu, w zakresie: 

 ograniczania niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza (smogu), 

 ograniczania emisja zanieczyszczeń ze środków transportu, 

 zarządzania ryzykiem powodzi oraz lokalnych podtopień, 

 kształtowania terenów zieleni, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. 

Celem mitygacji, zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptacji do zmian, którym nie 

uda się zapobiec Gmina powinna podejmować działania o charakterze planistycznym 

i organizacyjnym, inwestycyjnym i technicznym, a także edukacyjno-informacyjnym. 

Działania te pomogą Gminie ograniczyć potencjalny wpływ zmian klimatycznych, 

w szczególności na wymienione sektory wrażliwe.  

Zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego winny uwzględniać 

zagadnienia związane z ochroną klimatu np. właściwego przewietrzania terenów gminy, 

ochrony przed powodzią i podtopieniami, gospodarowania wodami opadowymi, 

zachowania naturalnych walorów przyrodniczych, ochrony terenów zielonych, 

preferowania odnawialnych źródeł energii. 

Działania organizacyjne ukierunkowane powinny być na właściwą organizację systemu 

zarządzania kryzysowego, sprawnego funkcjonowania służb i niezawodności systemu 

ostrzegania ludności o zagrożeniach (ekstremalnych zjawiskach pogodowych, 

zagrożeniu hydrologicznym, zagrożeniu smogiem etc.), w tym o właściwym 

postępowaniu w sytuacjach wystąpienia zagrożeń klimatycznych. 

Działania techniczne to w szczególności działania o charakterze inwestycyjnym 

obejmujące budowę nowej lub modernizację istniejącej infrastruktury, która przyczynia 

się do ochrony przed negatywnymi skutkami zmian klimatu. Są to obiekty zielono-

niebieskiej infrastruktury, ogrody deszczowe, elementy bioretencji, zbiorniki retencyjne. 

W tym zakresie Gmina Gierałtowice wspólnie z miastem Gliwice i miastem Zabrze 

podjęła działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na terenie 

poszczególnych gmin. Wykonana w tym zakresie ekspertyza 6 miała na celu określenie 

możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych służących ochronie 

przeciwpowodziowej terenów położonych na obszarach granicznych gminy 
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Gierałtowice, miasta Zabrze oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy, na terenie miasta 

Gliwice.  

Istotny element Ekspertyzy stanowi propozycja lokalizacji w każdej z Gmin zbiorników 

retencyjnych, a także inne rozwiązania mające na celu zwiększenie retencyjności zlewni 

rzek i potoków. Na obszarze gminy Gierałtowice są to zbiorniki: Sośnica II, suchy 

zbiornik na potoku Ornontowickim,  suchy zbiornik na lewym zawalu Kłodnicy,  suchy 

zbiornik przy ujściu potoku Chudowskiego, zbiornik na potoku Promna. 

Koncepcja pierwszego ze zbiorników, suchego polderu zlokalizowanego na potoku 

Ornontowickim w Chudowie, została opracowana w 2015 r. 

Gmina przystąpiła ponadto do opracowania koncepcji odtworzenia i zagospodarowanie 

zbiornika wodnego w Chudowie przy ul. Dworskiej, uwzględniającej rozwiązania 

w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu. 

Korzystny wpływ na stan klimatu i mitygację zmian mają inwestycje związane 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, z rozwojem elektromobilności, a także 

remontami i modernizacją dróg. Działania takie istotnie wpływają na redukcję emisji 

CO2. 

Dodatkowo, w ramach szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych w zakresie ochrony 

środowiska, gmina planuje działania podnoszące społeczną świadomość w zakresie 

mitygacji i adaptacji zmian klimatu. W pierwszej kolejności przygotowywany jest 

projekt edukacyjny na rzecz zwiększenia wiedzy na temat zagadnień związanych 

z adaptacją i mitygacją zmian klimatu wśród społeczności wszystkich szkół na terenie 

Gminy Gierałtowice. Projekt będzie uwzględniał również rozwiązania techniczne, 

możliwe do wdrożenia w szkołach, celem zademonstrowania uczniom praktycznych 

rozwiązań w tym zakresie.  

Wśród kluczowych działań o charakterze horyzontalnym, które według zapisów 

„Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” powinny być realizowane, również 

wymieniono rozwój alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie 

lokalnym, zarządzanie ryzykiem powodziowym, realizację działań zabezpieczających 

przed osuwiskami oraz wdrażanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania przed 

nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi. Istotnym elementem jest ciągła edukacja 

ekologiczna nie tylko dzieci, ale także rolników i właścicieli lasów, właściwe planowanie 

przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian klimatu 

i adaptacji oraz uwzględnianie trendów klimatycznych w procesie projektowania 

i budowy infrastruktury transportowej. 

Kierunki działań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-

2021 z perspektywą do roku 2025 wśród działań priorytetowych, które powinny zostać 

ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje następujące zadania 

w zakresie ochrony powietrza i zmian klimatu: 
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 opracowanie i wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej lub programów 

ograniczania niskiej emisji w skali lokalnej, 

 budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych, wojewódzkich i krajowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 

 rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny niskoemisyjny tabor 

autobusowy oraz stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej 

(tramwaj/autobus/pociąg) mającego na celu przesiadkę z indywidualnych 

samochodów na rzecz transportu zbiorowego, 

 wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz wdrażanie rozwiązań na rzecz 

jego integracji z miejskimi systemami transportowymi m.in. poprzez rozwój 

i modernizację infrastruktury oraz zmiany organizacji ruchu, 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

 opracowanie i wdrożenie systemu zbierania informacji o rodzaju użytkowanych 

paliw stałych w indywidualnych urządzeniach grzewczych, 

 prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu wskazywanie 

prawidłowych postaw odnośnie ochrony powietrza, a także środków ostrożności 

odnośnie negatywnych skutków złej jakości powietrza, 

 prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów 

w indywidualnych systemach grzewczych jako elementu zmian w świadomości 

społeczeństwa oraz środek prewencyjny, 

 aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i  paliwa gazowe z określeniem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

V.4.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z założonymi celami 

„Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz powiatu gliwickiego. 

Celem nadrzędnym do realizacji do roku 2023 jest wdrożenie przedsięwzięć mających 

na celu zabezpieczenie przed wystąpieniem i skutkami zmian klimatu, czemu służyć 

będą następujące cele krótkookresowe: 

 uwzględnienie kwestii zmian klimatu w dokumentach planistycznych i innych 

dokumentach strategicznych, 

 realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),  

 aktualizacja "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe”, 

 przeprowadzenie kampanii edukacyjnej na rzecz zwiększenia wiedzy na temat 

zagadnień związanych z adaptacją i mitygacją zmian klimatu, 

 opracowanie koncepcji i realizacja obiektów zielono-niebieskiej infrastruktury 

np. odtworzenia i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Chudowie przy 
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ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków 

zmian klimatu. 

V.4.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

W zakresie mitygacji i adaptacji zmian klimatu, głównym celem do realizacji 

perspektywie długofalowej jest przystosowanie Gminy do zmian klimatu, zmniejszenie 

podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze 

skutkami tych zjawisk, realizowanym przez poniżej wymienione działania, w tym 

zwiększenie odporności na występowanie: deszczy nawalnych, powodzi, fal upałów, 

suszy, silnych i porywistych wiatrów, nawałnic, smogu itp. 

Cel ten będzie realizowany poprzez: 

 rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury, 

 zwiększanie retencyjności zlewni rzek i potoków na terenie gminy, 

 dalsze działania edukacyjne w zakresie zmian klimatu, mitygacji i adaptacji, 

 wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach, 

 promocję i wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, 

 promujących korzystanie z komunikacji zbiorowej oraz popularyzujących 

wykorzystanie roweru jako ekologicznego środka transportu, 

 modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi, 

 sukcesywne wdrażanie rozwiązań wynikających z ekspertyzy w zakresie 

rozpoznania możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 

mających na celu ochronę przed powodzią, ukierunkowanych na przywrócenie 

grawitacyjnego spływu wód. 

Osiągnięcie zamierzonych celów średniookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań o charakterze inwestycyjnym lub organizacyjnym, wymienionych szczegółowo 

w harmonogramie realizacji Programu ochrony środowiska w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej zamieszczonym w punkcie VI.4.4. 

V.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 

V.5.1. Regulacje prawne 

1) Przepisy prawa w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego reguluje w głównej 

mierze Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 ze zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 

2490 ze zm.) 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie 

wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 16, poz. 87)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1119) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1120) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1159) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów 

naftowych i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 ze zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie 

szczegółowych warunków wymierzania kar na podstawie pomiarów ciągłych 

oraz sposobów ustalania przekroczeń, w zakresie wprowadzania gazów lub 

pyłów do powietrza (Dz. U. Nr 150, poz. 894) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji 

nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 24.08.2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031 ze zm.) 

2) Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie 

eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 

V.5.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego 

Z analizy aktualnego stanu w zakresie ochrony powietrza na terenie gminy Gierałtowice 

wynika, iż głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie 

Gminy jest tzw. emisja niska, czyli emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca 

z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych, w których spalanie 

węgla odbywa się w nieefektywny sposób, często węglem tanim, a więc o złej 

charakterystyce i niskich parametrach grzewczych oraz emisja komunikacyjna. 

Zgodnie z uchwałą antysmogową województwa śląskiego kotły centralnego ogrzewania 

klasy niższej niż 5 należy wymienić do: 
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 do końca 2021 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie powyżej  

10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej,  

 do końca 2023 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od 

daty ich produkcji,  

 do końca 2025 r. w przypadku kotłów eksploatowanych w okresie poniżej 5 lat od 

daty ich produkcji,  

 do końca 2027 r. w przypadku kotłów spełniających wymagania w zakresie emisji 

zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012, 

przy czym wiek kotła należy określić według daty produkcji wskazanej na tabliczce 

znamionowej kotła w stosunku do daty wejścia w życie uchwały, tj. 1 września 2017 r. 

Ponadto na stan powietrza w najbliższych latach będą miały wpływ kierunki rozwoju 

Gminy, w tym rozwój budownictwa mieszkaniowego, jak również powstawanie stref 

przemysłowych. Wzrost potrzeb energetycznych wiązać się może potencjalnie, 

w zależności od zastosowanego źródła ogrzewania, ze wzrostem emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery. Zgodnie jednak z wymienioną uchwałą nowe źródła ciepła na paliwo stałe 

muszą spełniać wymagania minimum 5 klasy według normy PN-EN 303-5:2012 i nie jest 

możliwe instalowanie źródeł niższych klas. 

W związku z powyższym, pilną potrzebę stanowią działania w zakresie ograniczania 

emisji z istniejących źródeł. Jedno z narzędzi do osiągnięcia tak postawionego celu 

stanowić może wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Rada Gminy Gierałtowice 

Uchwałą Nr XXI/138/16 z dnia 22 marca 2016 r., przyjęła do realizacji „Plan gospodarki 

niskoemisyjnej na terenie Gminy Gierałtowice” (PGN). Głównym założeniem ww. planu 

jest poprawa stanu powietrza atmosferycznego przy zrównoważonym i efektywnym 

wykorzystaniu nośników energii poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na 

terenie Gminy Gierałtowice. Cel ten zostanie osiągnięty również poprzez ograniczenie 

wzrostu szkodliwych emisji zanieczyszczeń do powietrza. Narzędziem, które będzie 

w tym pomocne jest realizacja przyjętego Uchwałą nr XLVIII/339/18 Rady Gminy 

Gierałtowice z dnia 21.08.2018 r. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy 

Gierałtowice (PONE).  

W zgodnie z wytycznymi ww. dokumentów, w dalszym ciągu powinno być realizowane 

dofinansowanie z budżetu Gminy do wymiany nieekologicznych źródeł ogrzewania 

starego typu na nowoczesne, spełniające odpowiednie standardy emisyjne. 

W tym celu należy m.in. dążyć do rozbudowy sieci gazowej na terenie gminy 

Gierałtowice oraz promować wykonanie nowych przyłączy gazu, przeznaczonych na 

potrzeby mieszkaniowe. Pozwoli to na ograniczenie liczby nieekologicznych źródeł 

ogrzewania w budynkach i zastąpienie ich ogrzewaniem gazowym.  

Gmina we własnym zakresie nadal powinna podejmować działania w zakresie 

termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, w tym poprzez wymianę źródeł 

ciepła na nowe ekologiczne oraz stosowanie odnawialnych źródeł energii.  

Wybrane modele zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię  elektryczną  i  paliwa gazowe na 

terenie gminy powinny zostać ujęte w przygotowywanej aktualizacji złożeń do planu 
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zaopatrzenia Gminy w ciepło, energię  elektryczną  i  paliwa gazowe i przyjęte uchwałą 

Rady Gminy Gierałtowice. 

Uzupełnienie powyższych działań powinny stanowić akcje edukacyjno-informacyjne, 

promujące korzyści płynące z termomodernizacji budynków, ze stosowania paliw 

ekologicznych oraz możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii, 

poszanowanie energii cieplnej i elektrycznej oraz  uświadamiające szkodliwość spalania 

odpadów, w szczególności tworzyw sztucznych w paleniskach domowych. Gmina 

Gierałtowice powinna kontynuować prowadzoną kampanię informacyjną dotyczącą 

ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy. Powinny być również kontynuowane akcje 

edukacyjne wśród najmłodszych mieszkańców gminy zarówno w szkołach, jak również  

w przedszkolach w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego.   

Podejmowane działania edukacyjne powinny ponadto zmierzać do wyeliminowania 

w okresach letnich wypalania traw i nieużytków na terenie Gminy.  

Należy również w dalszym ciągu monitorować jakość powietrza oraz informować 

mieszkańców o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na 

zdrowie.  

W zakresie ograniczania niskiej emisji ze źródeł komunikacyjnych należy podjąć 

działania związane z modernizacją nawierzchni dróg na terenie Gminy oraz uzupełnić 

zieleń izolacyjną wzdłuż dróg gminnych poprzez nowe nasadzenia, co pozwoli na 

ograniczanie rozprzestrzeniania się szkodliwych substancji powstających w trakcie 

transportu. Do ograniczenia emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego 

przyczyni się również budowa ścieżek rowerowych, połączona z promocją komunikacji 

rowerowej wśród mieszkańców gminy oraz zdrowego trybu życia.  

Mając na uwadze ochronę powietrza na terenie Gminy, należy uwzględniać w planach 

zagospodarowania przestrzennego wymogi dotyczące zaopatrywania mieszkań w ciepło  

z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji”. Należy również ująć w planie 

linię zabudowy uwzględniając możliwość „przewietrzania” gminy, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019, 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024, jako cele długoterminowe w dziedzinie 

ochrony powietrza atmosferycznego wskazuje znaczącą poprawę jakości powietrza na 

obszarze województwa śląskiego, związaną z realizacją kierunków działań naprawczych 

oraz realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną 

z nowoczesnymi technologiami. Wśród działań priorytetowych wyznaczonych na 

najbliższe lata, które pozwolą osiągnąć tak postawiony cel, są: 

1) Skuteczne wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza w skali 

lokalnej i wojewódzkiej poprzez osiągnięcie zakładanych efektów ekologicznych. 

2) Wdrożenie mechanizmów ograniczających negatywny wpływ transportu na jakość 

powietrza poprzez efektywną politykę transportową do poziomu nie powodującego 

negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. 
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3) Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego do 

poziomu niepowodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza. 

4) Wdrożenie mechanizmów motywujących do implementacji nowoczesnych 

rozwiązań w przemyśle skutkujących redukcją emisji substancji 

zanieczyszczających. 

5) Wzmacnianie współpracy międzyregionalnej w zakresie wspólnej polityki ochrony 

powietrza, szczególnie z krajem morawsko–śląskim oraz województwem 

małopolskim poprzez coroczne spotkania. 

6) Wzmocnienie systemu edukacji ekologicznej społeczeństwa skierowanej na 

promocję postaw służących ochronie powietrza.  

7) Wspieranie finansowe i technologiczne inwestycji w technologie mające na celu 

efektywne wykorzystanie energii 

8) Wzmocnienie systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w skali 

województwa śląskiego 

9) Kształtowanie postaw służących efektywnemu wykorzystywaniu energii. 

Cele z zakresu klimatu i jakości powietrza ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla 

Powiatu Gliwickiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 są tożsame  

z celami wskazanymi w Programie ochrony środowiska dla województwa śląskiego do 

roku 2019, uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 

V.5.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z założonymi celami 

dla województwa i powiatu gliwickiego.  

Celem nadrzędnym do realizacji do roku 2023 jest poprawa jakości powietrza, w tym 

poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania paliw do celów grzewczych, 

ograniczenie niskiej emisji oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. 

Najpilniejszym zadaniem jest eliminacja nieekologicznych, pozaklasowych źródeł 

ogrzewania, co ma związek również z obligatoryjnymi terminami wymiany kotłów 

wskazanymi w uchwale antysmogowej województwa śląskiego. 

Aby zrealizować ten cel należy podjąć następujące działania:  

 realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN),  

 kontrola przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach domowych, 

 kontynuacja dofinansowania dla mieszkańców gminy do wymiany nieekologicznych 

źródeł ciepła na ekologiczne w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej 

emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE), 

 wdrożenie, koordynacja i monitoring planu działań krótkoterminowych 

określonych w Programie Ochrony Powietrza (POP) dla województwa śląskiego,  

 aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe”.  

 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów 

dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących 
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nadmiernej emisji oraz projektowanie linii zabudowy z uwzględnieniem 

„przewietrzania” gmin, w szczególności na terenach o gęstej zabudowie, 

 uświadamianie mieszkańcom zagrożenia, jakie stanowi spalanie odpadów  

w piecach domowych, 

 informowanie mieszkańców o przepisach prawa miejscowego, a w szczególności  

o zapisach uchwały antysmogowej województwa śląskiego.  

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie ochrony powietrza zamieszczonym w punkcie VI.4.5. 

V.5.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

Zasadniczym celem średniookresowym, do realizacji w perspektywie roku 2027, jest 

kontynuacja realizacji zadań krótkookresowych w celu osiągnięcia widocznej poprawy 

stanu jakości powietrza poprzez ograniczanie niskiej emisji, stosowanie odnawialnych 

źródeł energii, ograniczenie zanieczyszczeń komunikacyjnych, tj.: 

 ograniczanie emisji z energetycznego spalania paliw tradycyjnych, w tym: 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z modernizacją 

kotłowni, 

 realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE), 

 wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym: 

 wykorzystanie energii słonecznej, wykorzystanie energii wiatru, zastosowanie 

pomp ciepła, wykorzystanie energii wód kopalnianych, wykorzystanie energii 

spadku wód, wykorzystanie wód geotermalnych, 

 kontynuacja Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE), 

 redukcja emisji ze źródeł liniowych, w tym: 

 przebudowa, modernizacja/poprawa stanu technicznego dróg, 

 budowa nowych ścieżek rowerowych i tras rowerowych, 

 wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg,  

 zwiększanie obszarów zalesionych na terenie Gminy poprzez realizację nowych 

nasadzeń drzew na nieużytkach oraz terenach zdegradowanych, 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, w tym: 

 utrzymywanie systemu informowania mieszkańców o aktualnym stanie 

zanieczyszczenia powietrza oraz o jego wpływie na zdrowie,  

 edukacja ekologiczna mieszkańców w odniesieniu do możliwości wykorzystania 

alternatywnych źródeł energii, korzystania z transportu publicznego, ścieżek  

i tras rowerowych na terenie gminy, kształtowania pozytywnych postaw 

mieszkańców w zakresie poszanowania energii, zagrożenia jakie stanowi 

spalanie odpadów w piecach domowych, zastosowania roślin energetycznych. 
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Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie ochrony powietrza, zamieszczonym w punkcie VI.4.5. 

V.6. Ochrona przed hałasem 

V.6.1. Regulacje prawne 

Ochrona środowiska przed hałasem i wibracjami realizowana jest w oparciu 

o następujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. : Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. Nr 215, poz. 1414), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j.: Dz. U. z 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu 

i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony 

środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie 

wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 

w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 

lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 ze zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. w sprawie wysokości 

jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1285),  

 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 

wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód 

lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2020 

(M. P. z 2019 r., poz. 938). 

Powyższe akty prawne zawierają przepisy określające zobowiązania użytkowników 

środowiska oraz administracji na rzecz ochrony środowiska przed hałasem oraz 

właściwego kształtowania klimatu akustycznego środowiska. 

Duże znaczenie przy rozwiązywaniu problemów w zakresie ochrony środowiska przed 

hałasem mają przepisy zawarte w aktach prawnych z zakresu lokalizacji i budowy 

obiektu budowlanego: 

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. : Dz. U. z 2019 r. poz. 1186  

ze zm.), 
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2) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 (t.j. : Dz. U. z 2020 r., poz. 293) 

V.6.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem 

Z analizy aktualnego stanu środowiska na terenie gminy Gierałtowice w zakresie 

klimatu akustycznego wynika, że znaczący wpływ na jego kształtowanie ma hałas 

komunikacyjny (drogowy i kolejowy). Na tym terenie źródłami niekontrolowanej emisji 

hałasu do środowiska jest istniejąca sieć dróg, przy wzrastającym ich zatłoczeniu oraz  

w mniejszym stopniu, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Podejmowane w tym zakresie działania powinny być skoncentrowane na ograniczeniu 

uciążliwości akustycznej na terenach wzdłuż tras komunikacyjnych. W gestii Gminy 

pozostają działania dotyczące dróg gminnych. W przypadku pozostałych rodzajów dróg 

gmina powinna koordynować lub inicjować podejmowanie odpowiednich działań. 

W zakresie ograniczenia hałasu pochodzącego z transportu samochodowego bardzo 

ważna jest budowa, przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego. Stan dróg na 

terenie gminy Gierałtowice jest zróżnicowany. Właściwa dbałość o stan nawierzchni 

dróg w znaczącym stopniu zmniejsza skalę narażenia mieszkańców na nadmierny, 

ponadnormatywny poziom hałasu. Realizując ten cel, należy jednocześnie podejmować 

działania w celu niedopuszczenia do pogarszania się klimatu akustycznego na 

obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna. 

Kolejnym narzędziem stosowanym przy redukcji hałasu komunikacyjnego jest 

umieszczanie ekranów akustycznych lub tworzenie pasów zieleni wzdłuż głównych 

ciągów komunikacyjnych oraz opracowanie koncepcji zmian ruchu samochodowego 

(np. poprzez jego skanalizowanie czy przebudowę sygnalizacji świetlnej). 

Ograniczenie ponadnormatywnego oddziaływania hałasu kolejowego można osiągnąć 

poprzez modernizację torowisk, wymianę taboru kolejowego i właściwe utrzymanie 

torowiska. Są to jednak działania realizowane przez zarządzających daną linią kolejową. 

Gmina może jedynie ograniczyć emisję hałasu kolejowego poprzez tworzenie na swoich 

działkach pasów zieleni w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych. 

Do ograniczenia emisji hałasu z transportu samochodowego przyczyni się budowa 

ścieżek rowerowych, połączona z promocją komunikacji rowerowej wśród 

mieszkańców gminy oraz zdrowego trybu życia. Należy również promować 

zintegrowany transport publiczny oraz wdrażać zasady organizacji ruchu w celu 

poprawy klimatu akustycznego. 

Ochrona przed hałasem w myśl przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska polega na 

zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez 

utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym poziomie, 

jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 
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W zakresie ochrony przed hałasem przemysłowym pochodzącym od każdego 

pojedynczego warsztatu czy zakładu usługowego bardzo ważne są kontrole 

poszczególnych jednostek pod względem dotrzymania dopuszczalnych poziomów 

hałasu. W przypadku stwierdzenia przekroczeń Starosta Powiatowy wydaje z urzędu 

decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. Starosta nakłada również obowiązek 

ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie ograniczenia 

uciążliwości akustycznej. Jeżeli podmiot prowadzący działalność gospodarczą nie 

przestrzega decyzji Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach 

wymierza w drodze decyzji administracyjnej kary pieniężne. 

Problem zagrożenia emisją hałasu powinien być zatem również istotnym elementem 

planowania przestrzennego przy opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Należy wprowadzać do niego 

zapisy odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów. Bardzo ważnym 

celem jest lokowanie działalności uciążliwych akustycznie w miejscach zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu na 

działalność produkcyjną i przemysłową, a nie na terenach zabudowy mieszkaniowej.  

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wśród działań priorytetowych, które 

powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje 

następujące zadania w zakresie ochrony przed hałasem: 

1) Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska, 

2) Zmniejszenie liczby mieszkańców województwa narażonych na 

ponadnormatywny hałas. 

Program ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2018 – 2021  

z perspektywą do roku 2025 wśród działań priorytetowych, które powinny zostać ujęte 

w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie 

ochrony przed hałasem: 

 poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska, 

 zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas, 

 rozwój sieci monitoringu poziomu emisji hałasu do środowiska oraz narażenia 

mieszkańców na ponadnormalny hałas. 

 Priorytetem w zakresie ochrony przed hałasem, zgodnie z programem ochrony 

środowiska dla województwa i powiatu jest więc ograniczenie uciążliwości 

akustycznych dla mieszkańców gminy Gierałtowice. 

V.6.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Cele krótkookresowe w zakresie ochrony przed hałasem, do realizacji do roku 2023 

stanowią: 

1) ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych 

uciążliwości akustycznych dla mieszkańców (szczególnie w okolicach szkół 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

153 

i przedszkoli) realizowany poprzez:  

 wprowadzanie ograniczeń w ruchu lub ograniczenia prędkości pojazdów (przez 

odpowiednie oznakowanie, zabudowę progów zwalniających), 

 tworzenie lub utrzymanie pasów zieleni przy głównych trasach komunikacyjnych 

lub w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowych, 

2) opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

poziomów hałasu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych dróg oraz 

lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie już istniejących tras 

komunikacyjnych oraz wprowadzenie zapisów odnoście standardów akustycznych 

dla poszczególnych terenów. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Programu ochrony środowiska 

w zakresie ochrony przed hałasem zamieszczonym w punkcie VI.4.6. 

V.6.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

Celami średniookresowymi do realizacji do roku 2027 są: 

 eliminacja narażenia mieszkańców na hałas poprzez budowę, rozbudowę 

i modernizację dróg oraz opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu 

sprzyjających obniżeniu emisji hałasu do środowiska, 

 rozwój zintegrowanego transportu publicznego, 

 wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań na rzecz transportu rowerowego, 

 monitorowanie narażenia mieszkańców Gminy na ponadnormatywny hałas, 

 przeprowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem.  

Osiągnięcie zamierzonych celów średniookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Programu ochrony środowiska 

w zakresie ochrony przed hałasem zamieszczonym w punkcie VI.4.6. 

V.7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

V.7.1. Regulacje prawne 

Zagadnienie związane z ochroną przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

regulują: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1396 ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2448), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510), 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia 

instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 

poz. 879), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym 

oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz ustawy Prawo ochrony środowiska, 

są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, 

przepisami z zakresu zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. 

V.7.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed promieniowaniem  

elektromagnetycznym 

Z analizy obecnego stanu środowiska w Gminie pod względem promieniowania 

elektromagnetycznego wynika, że promieniowanie nie stanowi istotnego zagrożenia dla 

mieszkańców i stanu środowiska. 

Prowadzący instalację nie ma obowiązku uzyskania pozwolenia na emitowanie pól 

elektromagnetycznych. Prowadzący instalacje, takie jak stacje elektroenergetyczne lub 

napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie niższym niż 

110 kV oraz instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, których 

równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące 

pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GH, ma jednak 

obowiązek zgłoszenia instalacji organowi ochrony środowiska z uwagi na wytwarzanie 

pól elektromagnetycznych.  

W związku z rozwojem telefonii komórkowej, dotychczas prowadzony monitoring 

w Polsce wykazuje wzrost poziomów pól elektromagnetycznych. Znaczący wpływ na 

wzrost średnich poziomów pól elektromagnetycznych ma przede wszystkim: 

 rozwój naziemnych technik cyfrowego nadawania programów radiowych  

i telewizyjnych, 

 szybki rozwój sieci bezprzewodowego dostępu do internetu, 

 rozwój telefonii komórkowej czwartej (wkrótce również piątej) generacji, który 

prowadzi do zagęszczenia stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Z kolei w związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać 

będzie gęstość linii energetycznych. Linie energetyczne o napięciu 110 kV i wyższych, 

nie powinny być lokalizowane w sąsiedztwie terenów mieszkalnych. 

Zasadnym jest więc, by w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniać zagadnienia dotyczące pól elektromagnetycznych oraz lokalizacje dla 

nowych źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 
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Do kompetencji wójta należy preferowanie i kontrolowanie zgodności lokalizacji 

nowych instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne z dokumentami 

planistycznymi – wskazaniami studium lub miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem pespektywy do roku 2024 wśród działań priorytetowych, które 

powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje 

następujące zadanie w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym: 

1) monitoring poziomów pól elektromagnetycznych, 

2) utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na 

dotychczasowych, niskich poziomach. 

Program ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2018-2021 z perspektywą 

do roku 2025 wśród działań priorytetowych, które powinny zostać ujęte w gminnych 

programach ochrony środowiska wskazuje następujące zadania w zakresie ochrony 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 

1) utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na 

dotychczasowych, niskich poziomach 

V.7.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Celem krótkoterminowym z zakresie ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, w ramach ograniczonych kompetencji, jakie posiada w tym 

zakresie gmina, który należy zrealizować do 2023 roku jest: 

 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń 

powstania pól elektromagnetycznych. 

V.7.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

Głównym celem średniookresowym dla gminy Gierałtowice w zakresie ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym również jest ograniczenie oddziaływania pól 

elektromagnetycznych m.in. przez preferowanie nisko konfliktowej lokalizacji źródeł 

promieniowania niejonizującego. 

V.8. Ochrona przyrody 

V.8.1. Regulacje prawne 

W krajowym prawodawstwie kwestie ochrony przyrody reguluje: 

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi: 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U z 2016, poz. 2183 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409), 

2) Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 6 ze zm.) 

3) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.), 

4) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(t.j. Dz. U. z 2020, poz. 282). 

V.8.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przyrody 

Z analizy istniejącego stanu środowiska w Gminie w zakresie ochrony przyrody wynika, 

że teren gminy Gierałtowice jest bogaty przyrodniczo, w tym dzięki licznym gatunkom 

roślin i zwierząt będących pod ochroną. Aby chronić istniejące wartości środowiska 

przyrodniczego oraz poprawić aktualny stan Gmina powinna podjąć działania 

obejmujące utrzymanie istniejących obszarów i obiektów chronionych (Zespół 

Pałacowo – Parkowy w Przyszowicach, pojedyncze pomniki przyrody) oraz powołanie 

nowych form ochrony przyrody, powołanych na mocy przepisów ustawy o ochronie 

przyrody. 

Aby znacznie uatrakcyjnić obszar Gminy należy podjąć działania związane z tworzeniem 

nowych obszarów zieleni urządzonej na jej terenie, tworzenia nowych łąk kwietnych 

oraz miejsc przyjaznych pszczołom. Gmina powinna również prowadzić działania 

związane z rewitalizacją i utrzymaniem istniejących obszarów zieleni urządzonej na jej 

terenie.  

Mając na uwadze, iż teren gminy Gierałtowice charakteryzuje się dużymi walorami 

przyrodniczymi dzięki występującym zróżnicowanym gatunkom roślin i zwierząt, 

Gmina powinna podjąć działania mające na celu zachowanie ciągłości „węzłów”, 

„korytarzy” i „łączników” ekologicznych, zwłaszcza w obrębie systemu dolin cieków 

wodnych i kompleksów leśnych, celem ochrony zagrożonych siedlisk oraz gatunków 

roślin i zwierząt. Służyć temu mogą odpowiednie zapisy w planie zagospodarowania 

przestrzennego.  

Należy prowadzić na szeroką skalę promocję wśród mieszkańców ścieżek edukacyjnych, 

wartościowych pod względem przyrodniczym, zlokalizowanych na terenie gminy 

Gierałtowice oraz należy podjąć działania mające na celu tworzenie nowych ścieżek 

edukacyjnych.  

Istotnym działaniem gminy Gierałtowice, które należy podjąć wspólnie z właścicielami 

działek prywatnych, jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się rośliny inwazyjnej 

Barszczu Sosnowskiego.  

Należy podjąć działania wspólnie z Nadleśnictwem Katowice i Nadleśnictwem Rybnik  

w celu ochrony lasów, które stanowią niewielki obszar w stosunku do ogólnej 
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powierzchni Gminy. Dodatkowo należy dążyć do zalesiania terenów zdegradowanych 

oraz gleb słabej klasy bonitacji.  

Aby uatrakcyjnić tereny zielone Gminy oraz zachęcić mieszkańców do aktywnego trybu 

życia, należy podjąć działania związane z budową ścieżek rowerowych przebiegających 

przez teren Gminy.  

Powyższe działania winny być powiązane ze stworzeniem koncepcji rekreacyjno-

wypoczynkowego zagospodarowania terenów przyrodniczo cennych oraz 

rekultywowanych terenów zdegradowanych oraz promocją „ekologicznych” form 

turystyki.  

Ww. działania winny być również połączone ze zwiększoną edukacją ekologiczną 

mieszkańców Gminy w zakresie stosowania ustawy o ochronie przyrody  

i wynikających z niej obowiązków. 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą Nr 3277/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 

2012 roku przyjął uzasadnienie do Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego 

do roku 2030. Najważniejszymi celami przyjętej Strategii są : 

1) zachowanie różnorodności biologicznej i georóżnorodności w dobrym stanie oraz 

umożliwiającym korzystanie z ich zasobów obecnym i przyszłym pokoleniom, 

2) zachowanie i ochrona obszarów o wysokich walorach krajobrazowych oraz 

powstrzymanie degradacji krajobrazu i przywracanie ładu przestrzennego, 

3) zintegrowany system zarządzania środowiskiem przyrodniczym i przestrzenią,  

4) wysoki poziom świadomości ekologicznej i holistycznej wiedzy o przyrodzie  

i krajobrazie oraz zaangażowania mieszkańców województwa śląskiego w ich 

ochronę.  

Program ochrony środowiska dla województwa śląskiego do roku 2019  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wśród działań priorytetowych, które 

powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje 

następujące zadania w zakresie ochrony przyrody: 

1) podejmowanie działań z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach 

przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa, w tym prowadzenie 

badań naukowych, inwentaryzacji przyrodniczej i monitoringu oraz działania  

z zakresu edukacji ekologicznej, 

2) wdrożenie narzędzi spójnego systemu zarządzania zasobami przyrody  

i krajobrazem, zarówno na obszarach chronionych, jak i użytkowanych 

gospodarczo, 

3) zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ekosystemów i gatunków oraz 

przeciwdziałanie zagrożeniom dla bioróżnorodności i georóżnorodności. 

Kierunki działań Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gliwickiego na lata 2018-

2021 z perspektywą do roku 2025 wśród działań priorytetowych, które powinny zostać 

ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje następujące zadania 

w zakresie ochrony przyrody: 
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1) kontynuowanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej województwa 

śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem grup organizmów, zbiorowisk, 

roślinnych i siedlisk przyrodniczych o niewystarczającym rozpoznaniu, 

2) rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz realizacja działań  

z zakresu edukacji ekologicznej, 

3) integracja działań w ramach wdrażania zapisów Strategii Ochrony Przyrody 

Województwa Śląskiego,  

4) zapewnienie właściwej ochrony bioróżnorodności, terenów zieleni i krajobrazu 

w planowaniu przestrzennym, 

5) oznakowanie granic obszarów uznanych za formy ochrony przyrody oraz 

postawienie tablic informacyjnych, 

6) opracowanie i wdrażanie założeń udostępniania turystycznego obszarów 

cennych przyrodniczo oraz utrwalanie osiągniętych efektów z uwzględnieniem 

pojemności turystycznej tych obszarów, 

7) zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, cennych gatunków, 

elementów przyrody nieożywionej oraz krajobrazu także poza terenem obszarów 

chronionych,  

8) usuwanie roślinności inwazyjnej, 

9) prowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich pomników przyrody na 

terenie poszczególnych gmin. 

V.8.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Cele Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice są zgodne z założonymi celami 

dla województwa i powiatu gliwickiego.  

Priorytetem działań w zakresie ochrony przyrody powinno być zachowanie, 

odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności, 

właściwej struktury i stanu ekosystemów oraz stworzenie organizacyjno-prawnych 

warunków i narzędzi do ochrony krajobrazu. W najbliższych latach należy zatem podjąć 

działania obejmujące: 

 pielęgnację i konserwację istniejących na terenie Gminy obiektów i form ochrony 

przyrody, 

 rewaloryzację zabytkowych założeń zieleni poprzez wykonanie prac pielęgnacyjno – 

konserwacyjnych w Zespole Pałacowo – Parkowym (usunięcie drzew stwarzających 

zagrożenie oraz wykonanie cieć sanitarno – pielęgnacyjnych), 

 realizację zieleni urządzonej w lokalnych obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych, 

tworzonych m.in. na bazie terenów leśnych, przy współpracy z nadleśnictwami, 

 rewitalizację i utrzymanie istniejących oraz tworzenie nowych obszarów zieleni 

urządzonej na terenie Gminy, 

 objęcie ochroną zwierząt poprzez tworzenie nowych miejsc lęgowych oraz platform 

pod gniazda bocianie, 

 usuwanie roślinności inwazyjnej, 
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 uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów 

mających na celu zapewnienie właściwej ochrony bioróżnorodności, terenów zieleni 

i krajobrazu, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych. 

 zakładanie łąk kwietnych oraz miejsc przyjaznych pszczołom. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie ochrony przyrody, zamieszczonym w punkcie VI.4.8. 

V.8.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

Cele średniookresowe do realizacji do roku 2027 stanowią w głównej mierze 

kontynuację zadań krótkoterminowych oraz następujące zadania: 

 promocja walorów przyrodniczych gminy (przygotowanie informatorów, map, 

dotyczących obiektów przyrodniczych i zabytków kultury Gminy), 

 realizacja programu zwiększania lesistości terenów stanowiących nieużytki,  

 rozwój sieci szlaków turystycznych, przyrodniczych ścieżek dydaktycznych 

i rowerowych, w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych 

krajobrazowo oraz dziedzictwa kulturowego oraz bieżące utrzymanie ścieżek 

dydaktycznych,  

 objęcie ochroną prawną drzew – propozycje pomników przyrody oraz prace 

pielęgnacyjno – konserwacyjne istniejących i proponowanych pomników przyrody, 

 edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przyrody, ochrony 

zwierząt.  

Stałym zadaniem, realizowanym zarówno w perspektywie krótko jak i długoterminowej 

powinna być edukacja ekologiczna mieszkańców gminy w zakresie stosowania ustawy 

o ochronie przyrody i obowiązków z niej wynikających. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie ochrony przyrody, zamieszczonym w punkcie VI.4.8. 

V.9. Ochrona przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych 

V.9.1. Regulacje prawne 

Zagadnienia poważnych awarii przemysłowych oraz ochrony przed skutkami klęsk 

żywiołowych regulują: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1396 ze zm.) 

2) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 

wraz z przepisami wykonawczymi, w tym: 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 

28 czerwca 2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów 

i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej 

służby hydrogeologicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1215) 

3) Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1897 ze zm.) 

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1372 ze zm.) 

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1499 ze zm). 

V.9.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie poważnych awarii i klęsk 

żywiołowych 

Ochrona środowiska przed skutkami wystąpienia poważnej awarii powinna w głównej 

mierze być oparta na zapobieganiu zaistnienia tego rodzaju zdarzeń oraz, w przypadku 

wystąpienia awarii, na szybkim ograniczeniu jej skutków dla środowiska. Każda awaria 

może powodować poważne zagrożenie zarówno dla ludzi jak i całego środowiska 

naturalnego, dlatego też na podmioty stwarzające ryzyko wystąpienia tego typu 

zagrożeń prawo nakłada obowiązek zapobiegania awariom i innym sytuacjom 

stwarzającym zagrożenie. Zadania z zakresu zapobiegania występowaniu poważnych 

awarii przemysłowych realizuje również Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

oraz Państwowa Straż Pożarna. Organy te prowadzą kontrolę podmiotów 

gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Dodatkowo 

przeprowadzają badania przyczyn wystąpienia awarii i sposobów likwidacji ich 

skutków oraz prowadzą szkolenia i instruktaże w tym zakresie. 

Ryzyko to jest zwiększone również ze względu na rozwijającą się sieć komunikacyjną 

w regionie - duży ruch transportowy, zarówno drogowy, lotniczy, jak i kolejowy. 

Celem do realizacji na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych jest przeciwdziałanie 

lub ograniczanie ich skutków. W tym celu podejmowane powinny być działania 

zapobiegawcze, zarówno w zakresie planowania przestrzennego, jak również 

podejmowania środków organizacyjnych i realizację inwestycji. W szczególności należy 

mieć na uwadze zabezpieczenie przed powodzią oraz jej skutkami, a także przed 

skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, jako potencjalnymi zagrożeniami dla 

terenu Gminy Gierałtowice. 

Ochronie przed powodzią i jej skutkami służy m.in. uwzględnienie terenów zagrożonych 

powodzią w opracowywanych dokumentach planistycznych z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego. Na tych terenach powinna być ograniczona 

możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów, zarówno mieszkalnych, 

jak i usługowych. 
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Ochrona przeciwpowodziowa, w tym wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, jest zgodnie z przepisami zadaniem własnym Gminy.  

Gmina powinna ponadto wspierać inwestycje w zakresie doposażenia w nowoczesny 

sprzęt czterech Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie 

gminy Gierałtowice. Jednocześnie gmina zapewnia bieżące utrzymanie tych Jednostek, 

poprzez finansowanie m. in. utrzymania budynków (zakup opału, energii elektrycznej, 

wody), ubezpieczenie strażaków i wozów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział 

w akcjach. 

Właściwa ochrona przeciwpowodziowa wymaga utrzymania w dobrym stanie 

istniejącej infrastruktury: 

 systematycznej kontroli stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych, 

 bieżącej konserwacji i modernizacji tych zabezpieczeń, 

 bieżących remontów, stałej konserwacji i renowacji przepustów, rowów i innych 

urządzeń odprowadzających wodę lub zabezpieczających odpływ. 

W zakresie działań inwestycyjnych należy dążyć do realizacji zadań wskazanych 

w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, tj.: 

 budowy zbiorników retencyjnych (Sośnica II, suchy zbiornik na potoku 

Ornontowickim,  suchy zbiornik na lewym zawalu Kłodnicy,  suchy zbiornik przy 

ujściu potoku Chudowskiego, zbiornik na potoku Promna) oraz 

 pogłębienia i odmulenia Kłodnicy (na terenie gmin: Zabrze, Gierałtowice, Gliwice, 

Ruda Śląska i Katowice). 

Lista tych działań jest efektem wieloletnich doświadczeń i analiz. Na dzień dzisiejszy 

przeszkodę w ich realizacji stanowi brak środków finansowych. 

Bardzo istotnym elementem systemu ochrony przed skutkami wystąpienia, zarówno 

awarii, jak i klęsk żywiołowych i innych zagrożeń są działania informacyjno-edukacyjne.  

System Informacji o Zagrożeniach służy rozpowszechniani informacji o niepożądanych 

zdarzeniach np. niebezpiecznych zjawiskach pogodowych, ostrzeżeniach 

meteorologicznych i środowiskowych, katastrofach naturalnych itp. w czasie na tyle 

wczesnym, aby była możliwość działania zapobiegającego lub zmniejszającego straty, 

np. ewakuacji lub zabezpieczenia dobytku.  Istniejący system, działający w oparciu 

o wiadomości e-mail, sms oraz aplikację mobilną należy utrzymywać. 

Działania edukacyjne w zakresie ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych i innych 

nadzwyczajnych zagrożeń powinny dotyczyć prawidłowych zachowań w przypadku 

wystąpienia takich sytuacji.  

Funkcjonowanie systemu wspiera sprawny monitoring np. stanu powietrza, poziomu 

wód, monitoring osiadań terenu itp., a także korzystanie z zewnętrznych danych 

monitoringowych.  

Na uwagę zasługuje również planowany do realizacji szeroki program edukacyjny  

z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w tym wykorzystania defibrylatorów 
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przenośnych (AED). Wiedza w tym zakresie i umiejętność jej wykorzystania jest 

nieoceniona w sytuacjach kryzysowych. 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 wśród działań priorytetowych, które 

powinny zostać ujęte w gminnych programach ochrony środowiska wskazuje 

następujące zadania w zakresie poważnych awarii: 

 ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 

minimalizacja ich skutków, 

 zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku 

wystąpienia awarii, 

 wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia środowiska z tytułu awarii przemysłowych, 

 ograniczenie ryzyka wystąpienia strat wynikających ze zjawisk 

ekstremalnych związanych z wodą. 

Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla powiatu gliwickiego na lata 2018-2021 

z perspektywą do roku 2025 jako kierunki działań na najbliższe lata w zakresie ochrony 

przed powodzią wskazuje: 

 wsparcie jednostek straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno-

chemiczno-ekologicznego, 

 poprawę nadzoru nad logistyką transportową, w tym wyprowadzenie transportu 

substancji niebezpiecznych poza obszary zamieszkałe, 

 edukację społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji 

wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych awarii, 

 opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

zwiększenia udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych i podniesienia 

świadomości ekologicznej mieszkańców. 

V.9.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Głównym celem krótkookresowym, jaki przyjęto dla gminy Gierałtowice, w dziedzinie 

poważnych awarii i klęsk żywiołowych jest przeciwdziałanie zagrożeniom, będącym 

skutkiem wystąpienia poważnych awarii i klęsk żywiołowych i coraz częstszych 

ekstremalnych zjawisk pogodowych, który realizowany będzie przez następujące 

zadania: 

 wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie sytuacji stwarzających zagrożenie 

ludzi i środowiska oraz zapewnienie obiegu informacji o zagrożeniach, 

 ograniczenie zabudowy mieszkalnej i przemysłowej na terenach zalewowych, 

 wdrożenie pierwszych rozwiązań technicznych wynikających z ekspertyzy 

możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu 

ochronę przed powodzią (suche lub mokre zbiorniki i poldery), 
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 doposażenie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt,  

 kreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia klęsk 

żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeń. 

Osiągnięcie zamierzonych celów krótkookresowych możliwe będzie poprzez realizację 

zadań wymienionych szczegółowo w harmonogramie realizacji Programu ochrony 

środowiska w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii, zamieszczonym 

w punkcie VI.4.9. 

V.9.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

W zakresie ochrony przed skutkami klęsk żywiołowych głównym celem do realizacji jest 

minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi, realizowana przez poniżej 

wymienione działania: 

 sukcesywne wdrażanie rozwiązań wynikających z ekspertyzy w zakresie 

rozpoznania możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, 

mających na celu ochronę przed powodzią, ukierunkowanych na przywrócenie 

grawitacyjnego spływu wód, 

 utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 

 systematyczna kontrola stanu zabezpieczeń przeciwpowodziowych (wały 

przeciwpowodziowe) wraz z wytypowaniem odcinków do rekonstrukcji 

i modernizacji, 

 bieżąca konserwacja i modernizacja zabezpieczeń, 

 utrzymywanie drożności cieków wodnych,  

 inicjowanie i monitorowanie usuwania szkód przez zakłady górnicze, 

 zwiększanie retencyjności zlewni potoków na terenie gminy, 

 budowa lokalnego systemu monitoringu przeciwpowodziowego na obszarze 

gminy, 

 wdrażanie systemu powiadamiania o zagrożeniach, 

 bieżące utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 kontynuacja edukacji społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych 

zachowań w sytuacji wystąpienia klęsk żywiołowych lub nadzwyczajnego 

zagrożenia środowiska.  

V.10. Edukacja ekologiczna 

V.10.1. Regulacje prawne 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1396 ze zm.), 

2) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.). 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

164 

V.10.2. Identyfikacja potrzeb w zakresie edukacji ekologicznej 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska narzuca obowiązek 

uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju 

w programach nauczania wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do 

uzyskania kwalifikacji zawodowych.  

W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek 

popularyzacji ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.  

Organy administracji, instytucje koordynujące działania związane z ochroną środowiska 

oraz te, które kierują i zarządzają działalnością naukową i naukowo-badawczą  

w zakresie ekologizacji są zobowiązane uwzględniać w swoich planach i działaniach 

bieżących i długoterminowych zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony przyrody.  

Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawową i wyższą, 

placówki nauczania, obejmujące swym działaniem jakąkolwiek edukację dzieci  

i młodzieży, zawierają w swoich programach działania dziedziny nauki lub dyscypliny 

naukowe wiążące się z ochroną środowiska.  

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest 

wykształcenie świadomości ekologicznej i przekonanie społeczeństwa o konieczności 

myślenia i działania według zasad ekorozwoju. Osiągnięcie tego celu jest możliwe dzięki: 

1) prowadzeniu aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci, 

2) współpracy Gminy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi w celu 

wykorzystania różnorodnych form edukacji ekologicznej, 

3) wspieraniu finansowemu i merytorycznemu działań z zakresu edukacji ekologicznej 

prowadzonej w szkołach, 

4) prowadzeniu działalności informacyjno-wydawniczej, 

5) organizacji i pomocy merytorycznej w takich przedsięwzięciach jak: 

 konkursy związane z tematyką środowiskową,  

 organizacja akcji Sprzątanie Świata, 

 programy edukacyjne np. związane z gospodarowaniem odpadami w gminie, 

ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy lub innymi realizowanymi przez 

gminę przedsięwzięciami na rzecz środowiska,  

 wzbogacanie bibliotek szkolnych o materiały dydaktyczne przydatne w realizacji 

zagadnień związanych z ekologią i ochroną środowiska,  

 wspieranie programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół, poprzez 

wyposażenie w niezbędne pomoce naukowe wykorzystywane podczas realizacji 

tych działań,  

 szkolenia i pokazy praktyczne dla rolników i działkowców w zakresie gospodarki 

ekologicznej i produkcji zdrowej żywności, 

6) udostępnianiu za pośrednictwem internetu informacji z zakresu stanu i ochrony 

środowiska. 
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W przygotowywanych akcjach i kampaniach edukacyjnych trzeba mieć na uwadze 

bieżącą sytuację i aktualne problemy występujące w obszarze stanu i ochrony 

środowiska. Dlatego, biorąc pod uwagę przeprowadzoną w ramach niniejszego 

Programu analizę stanu środowiska oraz identyfikację potrzeb w poszczególnych 

dziedzinach ochrony środowiska, w najbliższych latach działania powinny być 

ukierunkowane w szczególności na: 

1) problematykę związaną z ograniczeniem niskiej emisji, mając na uwadze dążenie 

do trwałej poprawy jakości powietrza, 

2) zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, mając na uwadze 

korzyści dla środowiska płynące z ograniczenia wykorzystania źródeł 

konwencjonalnych oraz wypełnienie podjętych przez kraj zobowiązań w tym 

zakresie, 

3) mitygację zmian klimatu oraz adaptację do zachodzących zmian, w szczególności 

wobec obserwowanej intensywności zmian klimatycznych np. długotrwałe susze, 

gwałtowne zjawiska pogodowe (nawałnice, burze, huragany), fale upałów, zanik 

wyraźnych pór roku itp.  

4) doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, mając na uwadze 

skuteczne informowanie o zmianach wymagań w tym zakresie oraz dążenie do 

racjonalizacji systemu i zachowania wymaganych przepisami prawa poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów, 

5) właściwą gospodarkę wodno-ściekową, ukierunkowaną na przyłączanie 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz zagospodarowanie nieczystości 

z terenów nieskanalizowanych, mając na celu zabezpieczenie wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz gruntów przed zanieczyszczeniem, 

6) ochronę przyrody i zachowanie bioróżnorodności, mając na uwadze zachowanie 

gatunków rodzimych oraz rolę przyrody w kształtowaniu stanu całego 

środowiska (przewietrzania, samooczyszczania itp.) 

mając ciągle na uwadze wzrost ogólnej świadomości ekologicznej mieszkańców. 

V.10.3. Cele krótkookresowe do 2023 roku 

Najważniejsze cele krótkookresowe do 2023 roku stanowią: 

1) kontynuacja kampanii informacyjnej dotyczącej ograniczania niskiej emisji na 

terenie gminy Gierałtowice, w szczególności w zakresie zapisów uchwały 

antysmogowej województwa śląskiego, 

2) realizacja kampanii edukacyjnej i podniesienie świadomości mieszkańców, 

w szczególności młodzieży, w zakresie mitygacji i adaptacji zmian klimatu,  

3) kontynuacja kampanii informacyjnej dotyczącej funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Edukacja ekologiczna jest działaniem ciągłym, zaplanowanym na wiele następnych lat 

i trudno jest tu wyodrębnić cele do osiągnięcia w krótkiej perspektywie kilku lat. 

Większość z nich ujęto zatem w punkcie poświęconym celom do osiągnięcia 

w perspektywie do 2027 roku (punkt IV.4.10.)  
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V.10.4. Cele średniookresowe do 2027 roku 

W dłuższej perspektywie czasowej celem do osiągnięcia w zakresie edukacji 
ekologicznej jest: 

 podniesienie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej, 

 usuwanie złych nawyków takich jak np. spalanie odpadów w kotłowniach 

przydomowych, 

 wykształcenie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, 

 ulepszenie i zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, 

 osiągnięcie poprawy stanu środowiska. 

Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zadań: 
 wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych, 

 wsparcie finansowe szkół w zakresie organizacji wycieczek oraz warsztatów 

ekologicznych, 

 doposażenie biblioteki, znajdującej się w Urzędzie Gminy Gierałtowice, w pozycje 

o tematyce ochrony środowiska, 

 uświadamianie mieszkańcom zagrożenia, jakie stanowi spalanie odpadów  

w piecach domowych, 

 informowanie mieszkańców o przepisach prawa miejscowego, a w szczególności 

o zapisach uchwały antysmogowej województwa śląskiego, 

 edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów, 

 edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań  

z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 promocja działań proekologicznych, 

 tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych. 

Zaplanowane do realizacji zadania zestawiono w harmonogramie realizacji Programu 

ochrony środowiska w zakresie edukacji ekologicznej, zamieszczonym w punkcie 

VI.4.10. 
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Rozdział VI. PROGRAM WYKONAWCZY 

VI.1. Instytucje odpowiedzialne 

Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie Programu i zarządzanie Programem Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice jest Wójt Gminy Gierałtowice.  

Uczestników realizacji programu można podzielić na grupy: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem (samorząd), 

 podmioty realizujące poszczególne zadania ujęte w Programie (samorząd, podmioty 

gospodarcze, zarządcy dróg, administratorzy cieków, stowarzyszenia, organy 

i instytucje wyższego szczebla itd.), ujęte szczegółowo w harmonogramie rzeczowo-

finansowym wdrażania Programu (punkt VI.4.), 

 podmioty monitorujące przebieg realizacji i efekty programu (Wójt), 

 społeczność gminy – odbiorcy programu, bezpośrednio korzystający z efektów jego 

realizacji (np. sieć kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana sieć wodociągowa, 

zmodernizowana droga, system odbioru odpadów, akcja edukacyjna itp.). 

VI.2. Narzędzia realizacji programu 

Wśród instrumentów realizacji zadań programu i zarządzania ochroną środowiska 

wyróżnić można instrumenty prawne, ekonomiczno-finansowe, edukacyjno-

informacyjne oraz organizacyjno-planistyczne. 

Instrumenty prawne 

Instrumenty prawne służące realizacji programu wynikają z zadań i kompetencji gminy  

w zakresie ochrony środowiska, do których należą m.in.: 

 podejmowanie działań związanych z gospodarowaniem przestrzenią, tak aby 

w ich trakcie realizowane były cele ochrony środowiska (zapobieganie powstawaniu 

zanieczyszczeń, przywracanie środowiska do właściwego stanu, zachowanie walorów 

krajobrazowych), 

 wprowadzanie określonych form ochrony przyrody (pomników przyrody, stanowisk 

dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych), 

 przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów 

z terenu nieruchomości, 

 opiniowanie planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem 

powodziowym itp., opracowywanych przez organy właściwe w sprawach 

gospodarowania wodami, 

 zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

 prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych (w celu kontroli częstotliwości 

ich opróżniania) i lokalnych oczyszczalni ścieków (w celu kontroli częstotliwości 

pozbywania się osadów ściekowych), 
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 wydawanie pozwoleń na świadczenie określonych usług komunalnych oraz 

prowadzenie rejestrów w tym zakresie, 

 ustalanie, w drodze uchwały, szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy, 

 organizacja i obsługa systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, 

 nadzór nad realizacją obowiązków nałożonych na właścicieli nieruchomości 

w zakresie utrzymania czystości i porządku,  

 wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 

nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,  

 wydawanie opinii do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

 wydawanie decyzji nakazującej właścicielowi gruntu, w przypadku naruszenia 

stosunków wodnych,  przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 

zapobiegających szkodom, 

 ustalanie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko,  

 wydawanie decyzji ustalającej wymagania dotyczące ochrony środowiska dla 

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, 

 nakładanie w drodze decyzji obowiązku wykonania przez osobę fizyczną czynności 

zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia 

na środowisko wraz ze wstrzymywaniem eksploatacji instalacji, 

 przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia emisyjnego, 

 wydawanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych (poza określonymi 

ustawą) pomiarów wielkości emisji z instalacji oraz przyjmowanie wyników tych 

pomiarów, 

 nakazanie osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, 

wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko i jego zagrożenia lub przywrócenia środowiska do stanu właściwego, 

 realizacja obowiązków wynikających z Programu ochrony powietrza województwa 

śląskiego wraz z planem działań krótkoterminowych, 

 kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym kompetencjami gminy, 

 występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia 

przeciw przepisom o ochronie środowiska, 

 występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 

odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli 

stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie 

środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 

nastąpić,  

 przyjęcie gminnego programu ochrony środowiska oraz sporządzanie co 2 lata 

raportów z jego realizacji, 

 udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, 
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 prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zwierających 

informacje o środowisku i jego ochronie na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Gierałtowice, 

 dysponowanie środkami pochodzącymi z opłat za korzystanie ze środowiska oraz 

administracyjnych kar pieniężnych. 

Instrumenty ekonomiczno-finansowe 

Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłaty za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne, kredyty i dotacje z funduszy 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy ekologicznych 

i unijnych, pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek 

i kredytów, dotacji, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu 

i jednostek samorządu terytorialnego, zwolnień i ulg podatkowych. 

Opłaty pobierane są za: 

 wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 

 składowanie odpadów, 

 usuwanie drzew i krzewów. 

Na podstawie przepisów Prawa wodnego pobierane są opłaty za usługi wodne. 

System opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska skłania przedsiębiorstwa 

do minimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko m.in. poprzez 

lokalizację produkcji, dobór technologii, oszczędniejsze korzystanie z zasobów 

naturalnych czy instalowanie urządzeń ochronnych. Gromadzone środki finansowe 

przekazywane są następnie do Funduszy Ochrony Środowiska różnych szczebli oraz 

budżetów gmin i powiatów. 

Podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego 

za działalność koncesjonowaną. 

Administracyjne kary pieniężne lub opłaty podwyższone pobiera się w tych samych 

sytuacjach, co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W  odniesieniu do 

powietrza, odpadów i hałasu karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 

w odniesieniu do wód opłaty podwyższone nalicza PGW Wody Polskie, a w odniesieniu 

do drzew i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż opłaty 

i trafiają do funduszy celowych oraz budżetów gmin i powiatów. Ustawa Prawo ochrony 

środowiska przewiduje możliwość odraczania, zmniejszania lub umarzania 

administracyjnych kar pieniężnych.  

Źródła finansowania ochrony środowiska w gminie omówiono szczegółowo w punkcie 

VI.3. 

Instrumenty edukacyjno-informacyjne 

Instrumenty te stanowią: edukacja ekologiczna dzieci, młodzieży i dorosłych, dostęp do 

informacji o środowisku i jego ochronie oraz włączenie obywateli i organizacji 

pozarządowych w procedury decyzyjne, szeroko pojęta współpraca pomiędzy 

samorządem różnych szczebli, między społeczeństwem i władzami, jak i władzami 
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a podmiotami gospodarczymi. Współpraca ta jest konieczna przy opracowywaniu 

i wdrażaniu programu ochrony środowiska. 

Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, 

począwszy już od dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez szkoły wszystkich stopni 

a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup 

zawodowych i organizacji. 

Obowiązkiem samorządów jest umożliwienie dostępu społeczeństwa do informacji  

o środowisku i jego ochronie, rozpowszechnianie informacji o środowisku oraz 

umożliwienie udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach z zakresu ochrony 

środowiska. Obowiązek ten realizuje się poprzez rozwój sprawnego systemu 

udostępniania i upowszechniania informacji, np. poprzez stworzenie i udostępnienie 

komputerowej bazy danych, udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez systemy 

konsultacji i debat publicznych, wprowadzanie mechanizmów tzw. budowania 

świadomości (np. kampanie edukacyjne). 

Wypracowane procedury i strategie działań powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się 

rutyną i podstawą współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych. 

Instrumenty organizacyjno-planistyczne 

Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi służącymi 

realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska są: 

 gminny program ochrony środowiska, 

 program ograniczania niskiej emisji, 

 plan gospodarki niskoemisyjnej, 

 program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, 

 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Dokumenty te powinny być okresowo aktualizowane, stosownie do bieżących potrzeb, 

wymagań przepisów z zakresu ochrony środowiska, planowanych przedsięwzięć.  

VI.3. Źródła finansowania 

VI.3.1. Finansowanie ochrony środowiska w gminie 

Inwestycje proekologiczne, będące w kompetencji gmin realizowane są ze środków 

własnych (budżetu gminy), przy wsparciu środkami zewnętrznymi, o których mowa 

w punktach VI.3.2-VI.3.6. Środki te wykorzystywane są m.in. do wspierania realizacji 

lokalnych programów ochrony środowiska.  

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

wpływy do budżetu gminy stanowią również środki pochodzące z opłat za korzystanie 

ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych.  
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Obecnie dochód budżetu gminy stanowi: 

 100% wpływów z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, 

 50% wpływów z opłat i kar za składowanie odpadów na terenie gminy, 

 20% wpływów z pozostałych opłat kar za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska i wprowadzanie w nim zmian, 

 10% wpływów z opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, 

 60% wpływów z opłat eksploatacyjnych ustalonych na podstawie ustawy Prawo 

geologiczne i górnicze. 

Zgromadzone środki przeznaczone są na wsparcie inwestycji o charakterze lokalnym, 

realizowanych na terenie gminy. Do zadań własnych gmin, zgodnie z delegacją ustawy 

Prawo ochrony środowiska, należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej, z przeznaczeniem środków w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów 

z tytułu opłat i kar, z wyłączeniem opłat eksploatacyjnych (pomniejszona o nadwyżkę 

przekazywaną do wojewódzkich funduszy) należą: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną wód, 

 wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 

ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub 

urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powierzchni ziemi, 

 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska,  innych 

systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu środowiska, a także 

systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła, 

 wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych 

z dostępem do informacji o środowisku, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, 

 wspomaganie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 

wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii, 

 wspomaganie ekologicznych form transportu, 

 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan 

gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych 

produkujących metodami ekologicznymi, położonych na obszarach 

podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody, 

 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymywanie 

terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, 

 profilaktyka zdrowotna dzieci zamieszkałych na obszarach, na których występują 

przekroczenia standardów jakości środowiska, 

 edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju, 

 współfinansowanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków 
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pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 

 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 

niepodlegających zwrotowi, 

 przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, które mają być współfinansowane ze środków 

pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, 

 współfinansowanie projektów inwestycyjnych, kosztów operacyjnych i działań 

realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych pozyskiwanych w ramach 

współpracy z organizacjami międzynarodowymi oraz współpracy dwustronnej, 

 współfinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej realizowanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 

2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2019 r. poz. 1445 ze zm.), 

 inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające 

z zasady zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej państwa. 

Realizacja większości znacznej części zaplanowanych w Programie zadań możliwa jest 

dzięki wsparciu środków budżetowych przez środki pochodzące z krajowych funduszów 

ochrony środowiska oraz środków funduszy Unii Europejskiej. 

Aktualną strukturę finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska 

przedstawia poniższa tabela. 

Tablica 23. Możliwości finansowania założonych w Programie działań 
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Kredyty i pożyczki udzielane 
przez banki komercyjne  

         

POIiŚ 
         

Źródło: Program Ochrony Środowiska Województwa Śląskiego 
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VI.3.2. Środki krajowe 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest wspólnie 

z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej filarem polskiego 

systemu finansowania ochrony środowiska. Podstawą działania Narodowego Funduszu 

oraz funduszy wojewódzkich jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska.  

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

Najważniejszym zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne 

i sprawne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę 

i modernizację infrastruktury ochrony środowiska w Polsce. Wdrażanie projektów 

ekologicznych, które uzyskały lub uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej 

oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu będzie 

służyło osiągnięciu przez Polskę efektów ekologicznych wynikających z zobowiązań 

międzynarodowych.   

Pożyczki i dotacje, a także inne formy dofinansowania, stosowane przez Narodowy 

Fundusz, przeznaczone są na dofinansowanie w pierwszym rzędzie dużych inwestycji 

o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń 

wody, powietrza i ziemi. 

Podstawę przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków 

NFOŚiGW stanowią aktualnie (na lata 2015-2020) programy priorytetowe:  

 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach, Ogólnopolski program gospodarki wodno-

ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie, 

 Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi: racjonalna 

gospodarka odpadami, ochrona powierzchni ziemi, gospodarka w obiegu 

zamkniętym, usuwanie porzuconych odpadów, usuwanie folii rolniczych i innych 

odpadów pochodzących z działalności rolniczej, Zmniejszenie uciążliwości 

wynikających z wydobywania kopalin, 

 Ochrona atmosfery: poprawa jakości powietrza (energetyczne wykorzystanie 

zasobów geotermalnych, samowystarczalność energetyczna), System Zielonych 

Inwestycji, SOWA – oświetlenie zewnętrzne, GEPARD II – transport 

niskoemisyjny, budownictwo energooszczędne, 

 Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów: ochrona 

i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 

 Interdyscyplinarne: adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczanie skutków 

zagrożeń środowiska, Energia Plus, Wsparcie przedsięwzięć w zakresie 

niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki, wsparcie Ministra Środowiska 

w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska, wspieranie działalności 

monitoringu środowiska, polska Geotermia Plus, agroenergia, Mój Prąd. 

Wnioski o udzielenie dofinansowania rozpatrywane są w trybie konkursowym albo  

w trybie naboru ciągłego. Tryb naboru określają programy priorytetowe. 
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Dofinansowanie odbywa się przez udzielanie: 

 oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej, z możliwością częściowego umorzenia, 

 dotacji, w tym: dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, dokonywanie 

częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, dopłaty do oprocentowania lub 

ceny wykupu obligacji, dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji. 

Narodowy Fundusz może również: 

 udostępniać środki finansowe bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów 

bankowych, pożyczek lub dotacji na wskazane przez siebie programy 

i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 

potrzeb geologii, a także dopłaty do oprocentowania lub częściowe spłaty 

kapitału udzielanych na ten cel kredytów bankowych, 

 udostępniać środki finansowe wojewódzkim funduszom ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej z przeznaczeniem na udzielanie pożyczek lub dotacji na 

wskazane przez siebie programy i przedsięwzięcia z zakresu zadań ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb geologii. 

 

2) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

(WFOŚiGW) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach jest 

podstawowym źródłem finansowania działań i projektów proekologicznych 

realizowanych przez samorządy lokalne oraz podmioty gospodarcze działające 

w województwie śląskim.  

Fundusz wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu zgodnie 

z polityką ekologiczną państwa i województwa, poprzez preferencyjne dofinansowanie 

przedsięwzięć realizujących cele długookresowe i krótkookresowe zapisane 

w wojewódzkim programie ochrony środowiska oraz zapewniających absorpcję 

środków unijnych dla osiągnięcia w województwie śląskim stanu środowiska 

wynikającego z ustaleń akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

wspomaga osiąganie długoterminowych celów środowiskowych województwa śląskiego 

przeznaczając środki finansowe na realizację przedsięwzięć priorytetowych. Lista 

przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW 

w Katowicach ogłaszana jest corocznie na kolejny rok kalendarzowy. W 2020 roku 

priorytety stanowią: 

1. Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi: 

1.1. Ochrona wód: 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w tym ochrona wód 

ujmowanych do celów pitnych; zakres ten obejmuje głównie budowę 
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i modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę lub modernizację systemów 

odprowadzania ścieków. 

1.2. Gospodarka wodna:  

 Adaptacja do zmian klimatu, przeciwdziałanie suszy oraz skutkom klęsk 

żywiołowych, 

 Likwidacja skutków powodzi, 

 Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w gospodarce wodnej, 

 Zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody o jakości odpowiadającej 

normom wody do picia. 

2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: 

2.1. Gospodarka odpadami: 

 Ograniczanie obciążenia środowiska odpadami. 

 Zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwiania odpadów 

2.2. Ochrona powierzchni ziemi: 

 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 

2.3 Rolnictwo ekologiczne 

 Ochrona gleb użytkowanych rolniczo. 

3. Ochrona atmosfery i ochrona przed hałasem: 

3.1. Ochrona atmosfery: 

 Zmniejszanie emisji pyłowo - gazowej, w tym tzw. „niskiej emisji”, zwiększenie 

efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii, 

 Wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii. 

3.2. Ochrona przed hałasem: 

 Ograniczenie negatywnego wpływu hałasu na mieszkańców i środowisko. 

4. Różnorodność biologiczna: 

 Rozwój systemu obszarów chronionych w województwie śląskim i ochrona 

obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, 

 Ochrona i działania na rzecz zachowania bioróżnorodności, w tym działania na 

rzecz ochrony roślin lub zwierząt zagrożonych, w ich naturalnych siedliskach, 

 Zapobieganie występowaniu zagrożeń w lasach, 

 Naprawianie szkód w środowisku przyrodniczym, 

 Zadrzewienia i zakrzewienia. 

5. Edukacja ekologiczna: 

 Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, 

 Wspomaganie edukacji ekologicznej prowadzonej w wyższych szkołach 

województwa śląskiego, 

 Edukacja ludzi dorosłych, 

 Propagowanie działań proekologicznych, podnoszenie powszechnej 

świadomości ekologicznej, 

 Udostępnianie społeczeństwu informacji o ochronie środowiska. 

6. Zapobieganie poważnym awariom: 

 Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii, 
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 Likwidacja skutków poważnych awarii. 

7. Zarządzanie środowiskowe w regionie: 

7.1. Opracowania i ekspertyzy: 

 Tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania środowiskowego 

w województwie, 

 Opracowanie strategii i programów wdrożeniowych w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, 

 Opracowanie strategii ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

 Opinie naukowe, opracowania i ekspertyzy. 

7.2. Monitoring środowiska: 

 Wspieranie regionalnej sieci Państwowego Monitoringu Środowiska, 

 Stworzenie systemu upowszechniania i udostępniania informacji o stanie 

środowiska. 

7.3 Wspomaganie systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 

8. Profilaktyka zdrowotna: 

 Profilaktyka dzieci chorych lub zagrożonych schorzeniami związanymi 

z zanieczyszczeniem środowiska, 

 Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w trakcie wyjazdów 

śródrocznych na tzw. zielone szkoły, 

 Profilaktyka wraz z edukacją ekologiczną, realizowana w okresie wakacji i ferii 

zimowych. 

Pierwszeństwo w dofinansowaniu mają zadania wspierane środkami Unii Europejskiej 

lub innymi środkami zagranicznymi oraz zadania zapisane odpowiednio w krajowych 

i wojewódzkich programach i planach, w szczególności z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza oraz zapobiegania i likwidacji 

poważnych awarii, skutków zanieczyszczenia powietrza, klęsk żywiołowych. 

Fundusz nie dofinansowuje w formie dotacji i pożyczek źródeł ciepła, instalacji 

i termoizolacji w nowobudowanych obiektach, za wyjątkiem odnawialnych źródeł 

energii.  

Dofinansowanie udzielane przez Fundusz może przyjmować następujące formy: 

 pożyczki, w tym pożyczki pomostowej, 

 dotacji, 

 umorzenia części wykorzystanej pożyczki, 

 dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 

 kredytu w bankowych liniach kredytowych. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

pośredniczy również we wdrażaniu na terenie województwa śląskiego krajowego 

programu Czyste Powietrze, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów 

i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. 
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Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.  

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów 

jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku 

jednorodzinnego. Budżet Programu wynosi 103 mld zł. Maksymalny możliwy koszt, od 

którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup  

i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji 

fotowoltaicznej), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji i/lub pożyczki. 

Zakończenie wszystkich prac objętych Programem planowane jest do 30.06.2029 r.  

VI.3.3. Fundusze Unii Europejskiej 

W chwili obecnej ze środków unijnych realizowane są projekty w dotychczasowej 

perspektywie finansowej na lata 2014-2020, natomiast nowa perspektywa finansowa 

2021-2027 jest w trakcie negocjacji. 

Wg danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, z unijnym dofinansowaniem 

realizowanych jest w kraju 59 135 inwestycji o łącznej wartości około 449,2 mld zł. Od 

uruchomienia programów do lutego 2020 roku złożono 128 368 wniosków 

o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 733 mld zł.  

Negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) na lata 2021–2027 rozpoczęły się od 

publikacji przez Komisję Europejską projektu rozporządzenia w tej sprawie, która 

nastąpiła 2 maja 2018 r. Polskie stanowisko ws. WRF 2021–2027 jest wypracowywane 

na forum międzyresortowym. Kluczową rolę w tym zakresie odgrywa Zespół roboczy ds. 

przeglądu WRF 2014–2020 i negocjacji WRF po 2020. 

W nowej perspektywie finansowej planowany jest wzrost wydatków na sektory uznane 

za te o największej europejskiej wartości dodanej, takie jak badania i innowacje, 

cyfryzacja, bezpieczeństwo, zmiany klimatyczne (środowisko), migracja i młodzież. 

1) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy 

Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary na które zostaną 

przekazane środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie 

i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona 

zdrowia i dziedzictwo kulturowe. 
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Dzięki równowadze pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w infrastrukturę oraz 

wsparciu skierowanemu do wybranych obszarów gospodarki, program będzie 

skutecznie realizował założenia strategii Europa 2020, z którą powiązany jest jego cel 

główny - wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 

środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. 

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, w tym: 

 wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE); 

 poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

 promowanie strategii niskoemisyjnych; 

 rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji. 

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, w tym: 

 rozwój infrastruktury środowiskowej; 

 dostosowanie do zmian klimatu; 

 ochrona i zahamowywanie spadku różnorodności biologicznej; 

 poprawa jakości środowiska miejskiego. 

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, w tym: rozwój drogowej 

infrastruktury w sieci TEN-T; poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego; poprawa 

bezpieczeństwa w ruchu lotniczym; transport intermodalny, morski i śródlądowy. 

4. Infrastruktura drogowa dla miast, w tym: poprawa dostępności miast 

i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej  

w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic). 

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce, w tym rozwój kolei w TEN-T, poza siecią  

i kolei miejskich. 

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, w tym: 

 infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich 

obszarach funkcjonalnych. 

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, w tym: 

 rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu 

ziemnego i energii elektrycznej; 

 budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego; 

 rozbudowa terminala LNG. 

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w tym: inwestycje 

w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji 

kultury, szkół artystycznych. 

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w tym: wsparcie 

infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego; wsparcie 

infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek 

diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką 

i dzieckiem.  
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Szczegółowe informację o systemie organizacyjnym POIiŚ znajdują się w dokumentach 

programowych dla POIiŚ oraz na Portalu Funduszy Europejskich. 

2) Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) 

Ważnym źródłem unijnych środków na ochronę środowiska w województwie śląskim 

będzie również Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020 (RPO WSL). Planowana wysokość środków unijnych w latach 2014-2020 w RPO 

województwa śląskiego wynosi około 3,5 mld zł (z czego na projekty związane 

z ochroną Środowiska planuje się wydatkować ok. 952 mln złotych). Poniższy rysunek 

przedstawia kierunki finansowania programu. 

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego 

Programu dla województwa śląskiego zostały dokładnie określone w samym programie 

oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Do głównych obszarów i typów projektów, 

na które w najbliższych latach przeznaczone jest dofinansowanie, należą: 

1. Nowoczesna gospodarka: 

 wdrożenie w firmie własnych lub zakupionych wyników badań naukowych, 

 wsparcie transferu wiedzy i praw niematerialnych ze świata nauki do biznesu 

poprzez pobudzenie współpracy przedsiębiorców z naukowcami, 

 wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań 

technicznych, 

 inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach, 

 wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu 

działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla 

firm. 

2. Wzmocnienie konkurencyjności firm: wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe 

i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), 

procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań; 

powiększenie oferty poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich 

przedsiębiorstw poprzez dokapitalizowanie funduszy pożyczkowych oraz innych 

instytucji specjalizujących się w usługach finansowych; uporządkowanie 

i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe 

uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych; rozwój 

infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków 

wspierających przedsiębiorczość akademicką; kompleksowe wsparcie rozwoju 

klastrów regionalnych i lokalnych przyczyniające się do wzmocnienia współpracy 

pomiędzy jego członkami, jak również umacniania pozycji kastra i jego członków na 

arenie międzynarodowej. 

3. Rynek pracy: poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr; wzrost aktywności zawodowej osób 

pozostających bez zatrudnienia. 

4. Cyfrowe śląskie: zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, 

np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line; utworzenie 

i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku 
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digitalizacji istniejących zasobów; wsparcie wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do 

wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych; wparcie 

zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia 

prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem. 

5. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna: 

 budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 

 ograniczenie liczby gospodarstw używających do ogrzewania materiałów 

zanieczyszczających powietrze, np. pieców węglowych, kominków, itp. poprzez 

wymianę lub modernizację pieców bądź podłączanie budynków do sieci 

cieplnych, 

 termomodernizacja w budynkach użyteczności publicznej, wielorodzinnych 

budynkach mieszkalnych oraz instalacje odnawialnych źródeł energii 

w modernizowanych energetycznie budynkach, 

 instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach lub obiektach 

użyteczności publicznej, 

 poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł 

kogeneracyjnych, 

 budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego 

(np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride 

i Park&Bike). 

6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów: 

 budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz 

wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę, 

 budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów 

ściekowych, 

 unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 

 ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację 

i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne, 

 poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do 

likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na 

obszarach poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich oraz innych 

zdegradowanych obiektach. 

7. Transport: 

 budowa i przebudowa dróg wojewódzkich, 

 rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych, 

 zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego. 

8. Rewitalizacja: 

 przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na 
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mieszkania socjalne, wspomagane i chronione, 

 ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, 

restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz 

z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na 

wypadek zagrożeń, 

 przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, 

popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia, 

 zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów 

oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych 

problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym 

wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

 zakup wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Centrów 

Usług Społecznych. 

9. Infrastruktura edukacyjna i zdrowotna: budowa lub przebudowa infrastruktury 

wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem; budowa, 

przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do 

praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych); zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez 

zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia. 

Wybór projektu uzależniony jest od spełnienia kryteriów, stanowiących załącznik do 

Szczegółowego opisu priorytetów RPO (Uszczegółowienia RPO) oraz od zatwierdzenia 

projektu do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (Urząd Marszałkowski). 

W ramach programu stosowane mogą być przede wszystkim 2 tryby wyboru projektów: 

indywidualny i konkursowy. Informacje na temat zastosowanego trybu dla danej osi 

priorytetowej, harmonogramów, terminów naboru wniosków itd. znajdują się 

w Uszczegółowieniu RPO oraz na stronach urzędu marszałkowskiego. 

3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) został 

opracowywany na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1698/2005 oraz aktów delegowanych i wykonawczych Komisji 

Europejskiej. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, Program jest wkomponowany 

w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm 

Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na 

rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 

2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego 

włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa 

członkowskiego. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności 

rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie 

klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Program będzie 
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realizował wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020, a mianowicie: 

1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich. 

2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych. 

3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem 

w rolnictwie. 

4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa.  

5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym 

i leśnym. 

6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

Planuje się, że łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW 2014-2020 

wyniosą 13 513 295 000 euro, w tym: 8 598 280 814 z budżetu UE (EFRROW) i 4 915 

014 186 euro wkładu krajowego. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych 

łącznie 15 działań. Pomoc finansowa ze środków Programu będzie skierowana głównie 

do sektora rolnego. Sektor ten jest szczególnie istotny z punktu widzenia 

zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i wymaga znacznego i odpowiednio 

ukierunkowanego wsparcia. Planowane w Programie instrumenty pomocy finansowej 

będą miały na celu przede wszystkim rozwój gospodarstw rolnych (Modernizacja 

gospodarstw rolnych, Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych, Premie dla 

młodych rolników, Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa rolne). Do 

dalszego rozwoju sektora rolnego i wzrostu jego konkurencyjności przyczynią się także 

takie instrumenty pomocy finansowej jak: Transfer wiedzy i innowacji oraz Doradztwo 

rolnicze. Nowym instrumentem wspierającym wdrożenie innowacji w sektorze rolno-

spożywczym będzie działanie Współpraca. W ramach poprawy organizacji łańcucha 

żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem 

i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup i organizacji producentów oraz 

systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, dla ułatwiania 

sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz 

budowy i modernizacji targowisk. Planowana jest kontynuacja wsparcia pozwalającego 

na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk 

żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego zakresu, 

którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami. 

Nowym działaniem będzie Rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej 

produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, 

gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą finansowane w ramach działań 

rolnośrodowiskowo - klimatycznych i zalesień. Kontynuowane będą płatności na rzecz 

obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wsparcie inwestycyjne 

w związku z realizacją celów środowiskowych otrzymają gospodarstwa położone na 
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obszarach Natura 2000 i na obszarach narażonych na zanieczyszczenie wód azotanami 

pochodzenia rolniczego. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów 

wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju 

przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie infrastruktury technicznej, 

które będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez 

działanie Leader. Kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju (Leader) 

wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych. 

4) Instrument finansowy LIFE+ 

LIFE+ jest jedynym instrumentem finansowym Unii Europejskiej koncentrującym się 

wyłącznie na współfinansowaniu projektów w dziedzinie ochrony środowiska. Jego 

głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony 

środowiska, realizacja polityki ochrony środowiska oraz identyfikacja i promocja 

nowych rozwiązań dla problemów dotyczących ochrony środowiska. 

Obecny Program LIFE-program działań na rzecz środowiska i klimatu, obejmujący 

perspektywę finansową 2014-2020, jest kontynuacją instrumentu finansowego LIFE+ 

funkcjonującego w latach 2007-2013. 

Program LIFE+ obejmuje następujące obszary priorytetowe: 

 ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami 

a) rozwój, testowanie i prezentacja podejść związanych z polityką lub zarządzaniem, 

najlepszych praktyk i rozwiązań, w tym opracowywanie i prezentacja innowacyjnych 

technologii, pozwalających na sprostanie wyzwaniom w zakresie środowiska, 

odpowiednich do powielenia, naśladowania lub włączenia do głównego nurtu, w tym 

dotyczących powiązania pomiędzy środowiskiem a zdrowiem, a także wspierających 

politykę i przepisy prawne dotyczące efektywnego gospodarowania zasobami, w tym 

„Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy”; 

b) wspieranie zastosowania, rozwoju, testowania i prezentacji zintegrowanych podejść 

do realizacji planów i programów zgodnie z unijną polityką i przepisami prawnymi w 

zakresie środowiska, głównie w dziedzinie wody, odpadów i powietrza; 

c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, wdrażania, oceny, monitorowania 

i opiniowania unijnej polityki i przepisów prawnych w zakresie środowiska, a także dla 

celów oceny i monitorowania czynników, presji i reakcji wpływających na środowisko w 

Unii i poza nią. 

 przyroda i różnorodność biologiczna 

a) wspieranie opracowywania i wdrażania unijnej polityki i przepisów w dziedzinie 

przyrody i różnorodności biologicznej, w tym unijnej Strategii na rzecz różnorodności 

biologicznej do 2020 r., dyrektyw 92/43/EWG i 2009/147/WE, w szczególności przez 

zastosowanie, rozwój, testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk 

i rozwiązań; 

b) wspieranie dalszego rozwoju wdrażania i zarządzania siecią „Natura 2000” 

ustanowioną na mocy art. 3 dyrektywy 92/43/EWG, w szczególności stosowania, 
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rozwoju, testowania i prezentacji zintegrowanych podejść do realizacji priorytetowych 

ram działań opracowanych na podstawie art. 8 tej dyrektywy; 

c) ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, wdrażania, oceny, monitorowania 

i opiniowania unijnej polityki i przepisów w zakresie przyrody i różnorodności 

biologicznej, a także dla celów oceny i monitorowania czynników, presji i reakcji 

wpływających na przyrodę i różnorodność biologiczną w Unii i poza nią. 

 zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 

a) wspieranie zwiększania poziomu świadomości dotyczącego zagadnień środowiska, 

w tym pozyskiwania wsparcia społeczeństwa i zainteresowanych podmiotów dla 

tworzenia unijnej polityki w dziedzinie środowiska, a także promocję wiedzy na temat 

zrównoważonego rozwoju i nowych modeli zrównoważonej konsumpcji; 

b) wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie 

środowiska oraz ułatwianie dzielenia się wiedzą o udanych rozwiązaniach i praktykach 

dotyczących środowiska, w tym przez rozwój platform współpracy pomiędzy 

zainteresowanymi stronami i szkolenia; 

c) działania na rzecz i wspieranie bardziej efektywnego przestrzegania i egzekwowania 

unijnych przepisów dotyczących środowiska, w szczególności przez promocję rozwoju 

i rozpowszechnianie najlepszych praktyk i podejść do zagadnień polityk 

środowiskowych; 

d) działania na rzecz lepszego zarządzania środowiskiem poprzez zwiększanie 

zaangażowania zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, 

w konsultacje dotyczące polityki i jej realizację. 

 łagodzenie skutków zmiany klimatu 

a) wspieranie wdrażania i rozwoju unijnej polityki i przepisów w dziedzinie łagodzenia 

skutków zmiany klimatu, w tym włączanie tego tematu do głównego nurtu w różnych 

obszarach polityk, w szczególności przez rozwój, testowanie i prezentację podejść, 

najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z polityką lub zarządzaniem w kontekście 

łagodzenia skutków zmiany klimatu; 

b) ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, oceny, monitorowania, opiniowania 

i wdrażania skutecznych działań i środków związanych z łagodzeniem skutków zmiany 

klimatu, a także zwiększanie potencjału zastosowania tej wiedzy w praktyce; 

c) ułatwianie rozwoju i zastosowania zintegrowanych podejść, takich jak strategie 

i plany działań mające na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu na poziomie 

lokalnym, regionalnym lub krajowym; 

d) wspieranie rozwoju i prezentacji innowacyjnych technologii, systemów, metod 

i instrumentów służących łagodzeniu skutków zmiany klimatu, odpowiednich do 

powielenia, naśladowania lub włączenia do głównego nurtu. 

 dostosowanie się do skutków zmian klimatu 

a) wspieranie rozwoju i wdrażania unijnej polityki w dziedzinie dostosowywania się do 

skutków zmiany klimatu, w tym włączanie tego tematu do głównego nurtu w różnych 
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obszarach polityki, w szczególności poprzez rozwój, testowanie i prezentację podejść, 

najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z polityką lub zarządzaniem w kontekście 

dostosowywania się do skutków zmiany klimatu, włączając, w stosownych przypadkach, 

podejścia ekosystemowe; 

b) ulepszanie bazy wiedzy służącej rozwojowi, ocenie, monitorowaniu, opiniowaniu 

i realizacji skutecznych działań i środków związanych z dostosowywaniem się do 

skutków zmiany klimatu, nadając w stosownych przypadkach priorytetowy charakter 

podejściu ekosystemowemu, a także zwiększanie potencjału zastosowania tej wiedzy 

w praktyce; 

c) ułatwianie rozwoju i stosowania podejść zintegrowanych, takich jak strategie i plany 

działania mające na celu dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu na poziomie 

lokalnym, regionalnym lub krajowym, nadając w stosownych przypadkach priorytetowy 

charakter podejściu ekosystemowemu; 

d) wspieranie rozwoju i prezentacja innowacyjnych technologii, systemów, metod 

i instrumentów służących dostosowywaniu się do skutków zmiany klimatu, nadających 

się do powielenia, naśladowania lub włączenia do głównego nurtu. 

 zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 

a) działania na rzecz zwiększania poziomu świadomości zagadnień dotyczących klimatu, 

w tym pozyskiwanie wsparcia społeczeństwa i zainteresowanych podmiotów dla 

tworzenia unijnej polityki w dziedzinie klimatu, a także promowanie wiedzy na temat 

zrównoważonego rozwoju; 

b) wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie 

klimatu oraz ułatwianie dzielenia się wiedzą o udanych rozwiązaniach i praktykach 

dotyczących klimatu, w tym poprzez rozwój platform współpracy pomiędzy 

zainteresowanymi stronami i szkolenia; 

c) działania na rzecz i wspieranie bardziej efektywnego przestrzegania i egzekwowania 

unijnych przepisów dotyczących klimatu, w szczególności poprzez promowanie 

opracowywania i rozpowszechniania najlepszych praktyk i podejść do zagadnień 

politycznych; 

d) działania na rzecz lepszego zarządzania klimatem przez zwiększanie zaangażowania 

zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, w konsultacje polityki 

i jej wdrażanie. 

Ważną cechą Instrumentu LIFE+ jest promowanie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie 

ochrony środowiska. W tym zakresie LIFE+ ma za zadanie przeniesienie na grunt 

praktyczny prośrodowiskowych rozwiązań wypracowanych przez naukowców. 

Obecnie w Komisji Europejskiej trwJą konsultacje na temat przyszłości programu LIFE. 

Więcej informacji na temat kosztów kwalifikowanych znajduje się na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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VI.3.4. Inne instytucje i mechanizmy finansowe 

Wśród instrumentów i programów pomocowych oraz instytucji wspierających zadania 

ekologiczne, na uwagę zasługują m.in. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy. 

Bezzwrotna pomoc finansowa dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: 

Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy (potocznie znanych 

jako fundusze norweskie), pochodzi z trzech krajów EFTA (Europejskiego 

Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami EOG (Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. 

W Polsce realizowana jest obecnie III edycja Funduszy EOG i norweskich zaplanowana 

na lata 2014-2021. Poprzednie edycje dotyczyły okresów 2004-2009 i 2009 – 2014. 

Fundusze EOG i norweskie na lata 2014-2021 wdrażane są poprzez odrębne programy 

w następujących obszarach priorytetowych: 

 Przedsiębiorczość i innowacje, 

 Rozwój Lokalny, 

 Nauka,   

 Edukacja, 

 Środowisko, 

 Kultura, 

 Zdrowie,               

 Sprawiedliwość, 

 Sprawy Wewnętrzne. 

W ramach obszaru priorytetowego Środowisko realizowany jest Program Środowisko, 

Energia i Zmiany Klimatu, którego Operatorem Programu jest Ministerstwo Klimatu 

przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Wsparcie w ramach Programu ukierunkowane jest przede wszystkim na działania 

związane z poprawą jakości powietrza (w tym rozwijanie lokalnych systemów 

ciepłowniczych oraz kogeneracji), termomodernizację szkół, zwiększenie produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii geotermalnej oraz energii z małych 

elektrowni wodnych, a także na przeciwdziałanie zmianom klimatu, czy poprawę stanu 

środowiska naturalnego i ochronę przyrody (w tym przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu inwazyjnych gatunków obcych). 

Obszary programowe w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu: 

1) Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne: 

 Poprawa efektywności energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego: głęboka 

termomodernizacja szkół podstawowych i ponadpodstawowych; rozwój 

wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej; budowa/modernizacja 

miejskich systemów ciepłowniczych oraz likwidacja indywidualnych źródeł 
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ciepła, budowa instalacji do wytwarzania paliwa (pelletów) z biomasy 

pochodzenia rolniczego i leśnej, 

 Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych: budowa źródeł ciepła 

wykorzystujących energię geotermalną (geotermia głęboka); podniesienie 

efektywności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych 

(do 2 MW), 

2) Łagodzenie zmian klimatu i ograniczenie narażenia na tego typu zmiany: realizacja 

inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach; działania 

mające na celu podnoszenie świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu 

i adaptacji przeprowadzane przez szkoły; wzmocnienie realizacji gospodarki 

o obiegu zamkniętym 

3) Środowisko naturalne i ekosystemy: prowadzenie czynnej ochrony zagrożonych 

gatunków i siedlisk, zwalczanie inwazyjnych gatunków obcych oraz 

przeciwdziałanie ich rozprzestrzenianiu; zwiększony potencjał organizacji 

pozarządowych (Fundusz Małych Grantów). 

VI.3.5. Rynki finansowe 

Jednym z ważniejszych sposobów pozyskiwania środków jest zaciągnięcie kredytu 

w banku komercyjnym. Warunki spłaty, prowizje, opłaty oraz oprocentowanie kredytów 

są przedmiotem indywidualnych negocjacji pomiędzy bankiem a jednostką 

samorządową. 

Banki kredytujące inwestycje proekologiczne dzieli się na dwie grupy: 

a) banki, które obowiązek kredytowania przedsięwzięć ekologicznych mają 

zapisany w statucie, 

b) banki udzielające kredytów wyłącznie na zasadach komercyjnych. 

Wyróżnia się trzy typy kredytów udzielanych na cele związane z ochroną środowiska: 

a) kredyty udzielane ze środków udostępnionych przez podmioty zewnętrzne, 

b) kredyty udzielane ze środków własnych banku, z dopłatą do oprocentowania 

pochodzącą ze źródeł zewnętrznych, 

c) kredyty udzielane na zwykłych warunkach. 

1) Bank Ochrony Środowiska 

Bank Ochrony Środowiska od lat specjalizuje się w produktach finansowych 

skonstruowanych pod kątem realizacji inwestycji proekologicznych. Bank ten zajmuje 

szczególne miejsce wśród banków kredytujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony 

środowiska, gdyż wspieranie przedsięwzięć proekologicznych jest statutową 

działalnością BOŚ S.A.  

Oferta kredytowa skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, przedsiębiorców, 

jak i samorządów. 

2) Bank Gospodarstwa Krajowego 
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Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowa instytucja finansowa, aktywnie 

uczestniczy w realizacji gospodarczych zadań państwa. Zarządza środkami kilku 

funduszy celowych oraz wieloma programami rządowymi. Stanowi ważne ogniwo 

w finansowaniu i wspieraniu rozwoju mieszkalnictwa, drobnej przedsiębiorczości oraz 

rynku oszczędności energii. 

W obszarze swojej działalności BGK oferuje m.in. finansowe wsparcie dla przedsięwzięć 

mających na celu poprawę efektywności energetycznej (w tym - instalację OZE), w tym 

przyznawanie premii termomodernizacyjnej dla inwestorów realizujących 

przedsięwzięcia z zakresu termomodernizacji, w formie spłaty 20% kapitału kredytu 

zaciągniętego na ten cel w jednym z banków komercyjnych. 

3) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) 

EBOR oferuje przedsiębiorcom dostęp do finansowania i wiedzy niezbędnej przy 

realizacji projektów inwestycyjnych zwiększających efektywność energetyczną 

przedsiębiorstwa lub wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

Do unikalnych korzyści programu EBOR należy bezpłatne, profesjonalne doradztwo 

inżynierów i ekspertów finansowych specjalizujących się w inwestycjach z obszaru 

efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej. 

Inną formą pozyskiwania funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego na długo-  

i średnioterminowe inwestycje na terenie gminy jest emisja obligacji komunalnych. 

Procedura ich emisji powinna być poprzedzona uchwałą rady gminy oraz opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, co do możliwości ich terminowego wykupu. Emisją 

obligacji w imieniu jednostek samorządowych zajmują się banki komercyjne, oferując 

w tym zakresie kompleksowe usługi. Szczegółowy zakres świadczonych usług jest 

przedmiotem indywidualnej umowy zawieranej pomiędzy bankiem a jednostką 

samorządową. 

Kolejną formą pozyskiwania środków potrzebnych na realizację inwestycji jest leasing. 

Przedmiotem leasingu są m.in. przedmioty będące środkami trwałymi a więc linie 

technologiczne i produkcyjne, środki transportu, maszyny i urządzenia, sprzęt 

komputerowy. Konkretne rozwiązania są przedmiotem indywidualnych negocjacji 

pomiędzy stronami.  

Obligacje i leasing są formami, które wymagają większych doświadczeń i umiejętności ze 

strony podmiotu realizującego inwestycje. Istotną cechą tej formy finansowania 

inwestycji jest dostosowywanie oferty do warunków lokalnych umożliwiających 

sterowanie strumieniami finansowymi stosownie do możliwości i wymagań klienta.  

Udziały kapitałowe są nową i rozwijającą się wraz z sektorem bankowym formą 

finansowania inwestycji ekologicznych. Angażowanie kapitału w produkcję urządzeń 

ochrony środowiska, doradztwo ekologiczne lub bezpośrednie finansowanie inwestycji 

jest najczęściej dokonywane na normalnych komercyjnych zasadach.  

Formy mieszane, reprezentowane głównie przez preferencyjne pożyczki, angażują 

często dwa źródła finansowania i oferują ściśle kontrolowaną i ukierunkowaną pomoc. 
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VI.3.6. Partnerstwo publiczno-prywatne 

Inną metodą realizacji zadań gminy może być rozważenie partnerstwa publiczno-

prywatnego, którego istotą jest powierzanie podmiotom prywatnym obowiązku 

świadczenia usług o charakterze publicznym. Osiąganie poprawy jakości życia w zgodzie 

z zasadami kształtowania zrównoważonego, lokalnego rozwoju uzależnione jest 

w znacznym stopniu od stanu oraz sprawności zarządzania systemami komunalnej 

infrastruktury technicznej. Ich funkcjonowanie wpływa bezpośrednio na możliwości 

rozwoju przedsiębiorstw, a także określa stopień zaspokojenia podstawowych potrzeb 

o charakterze socjalnym. 

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), czyli świadczenie usług pożytku publicznego 

przez podmioty prywatne jest usankcjonowaną prawem polskim formą, współpracy 

przedsiębiorczości prywatnej wspartej prywatnym kapitałem z sektorem publicznym na 

wszystkich szczeblach. Ten instrument rozwoju infrastruktury i świadczenia z jej 

pomocą usług powszechnego pożytku gospodarczego stanowi rozwiniętą formę 

inwestowania w sektor publiczny w większości krajów świata. W Polsce dopiero 

zaczyna nabierać znaczenia. 

VI.4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania programu 
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VI.4.1. Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

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

2020-2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 30 środki własne - 

2. 

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

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

6. 
Ograniczenie do niezbędnego minimum 
powierzchni gleby objętej zabudową  

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

7. 
Systematyczne aktualizowanie bazy danych 
o terenach poprzemysłowych 
i zdegradowanych (ORSIP, OPI-TPP) 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

8. Rekultywacja i rewitalizacja terenów 2020-2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

właściciele gruntów 
b.d. 

środki własne, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

zależnie od powierzchni 
terenu i zakresu prac 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Organizacja programów doradczych dla 
rolników i zainteresowanych produkcją 
rolniczą  

2020 – 2027 
ARiMR 
ŚODR 

WIORiN 
Powiatowy 
Inspektorat 
Weterynarii, 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza    

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne środki 

UE 

- 

2. 

Promocja rolnictwa ekologicznego 
i agroturystyki, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
działania edukacyjne i promocyjne 

2020 – 2027 - 

3. 
Szkolenia dla rolników w zakresie 
stosowania Dobrych Praktyk Rolniczych 

2020 – 2027 - 
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4. 
Waloryzacja terenów pod względem ich 
przydatności do produkcji zdrowej 
żywności oraz jej promocja 

2020 – 2027 
Powiatowy 

Zespół Doradztwa 
Rolniczego 

100 *  
środki własne 

dofinansowanie 
WFOŚiGW 

* koszt dotyczy 
wszystkich gmin powiatu 
gliwickiego 

5. 
Wykonanie badań gleb na poziom pH 
i wapnowanie gleb kwaśnych 

2020 – 2023 
właściciele terenów 

rolnych 
b.d. środki własne  

6. 
Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - 
rozwój sieci monitoringu gleb 

2020 – 2027 
Główny 

Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

zależnie od ilości 
punktów 

środki własne  

7. 
Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb 
metalami ciężkimi, promieniotwórczymi 
oraz środkami ochrony roślin 

2020 – 2027 

Powiatowy 
Zespół Doradztwa 

Rolniczego                          
WIORIN 

w zależności od 
ilości pobranych 

próbek 

środki własne 
 

 

8. 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki  

2020 – 2027 
właściciele terenów, 

Nadleśnictwa 
b.d. środki własne  

9. 
Wzrost ilości zadrzewień śródpolnych 
oraz zadrzewień wzdłuż cieków  

 

2020 – 2027 
administratorzy 

cieków 
b.d. środki własne  

10. 
Regulacja zbiornika Wn-24/89 w sposób 
uzgodniony z Gminą Gierałtowice 

2020 – 2027 
PGG S.A. KWK 

„Sośnica” 
b.d. środki własne  

11. Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego  2020 - 2027 
SRK S.A. KWK 
„Makoszowy” 

b.d.  środki własne  

12. 
Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 
i 3 na zawalu Wn – 35 

2020 – 2027 
SRK S.A. KWK 
„Makoszowy” 

b.d. środki własne 
*Realizacja na 
indywidualne wnioski 
właścicieli działek 

13. 

Odtworzenie potoku Gierałtowickiego wraz 
z przywróceniem terenów przyległych do 
stanu pierwotnego na odcinku od ul. Leśnej 
do przepompowni 

2020 – 2027 
KWK  „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne 

*Realizacja po uzyskaniu 
zgód właścicieli działek 
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VI.4.2. Gospodarka wodno-ściekowa 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Kontrola odprowadzania ścieków bytowych 
z nieruchomości położonych na terenie 
nieskanalizowanym 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

2. 

Działania dążące do przyłączenia 
nieruchomości położonych na terenie 
skanalizowanym do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

3. 

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

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

4. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

5. 
Uregulowanie problemu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z terenów 
o nawierzchni szczelnej  

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

ZDP, ZDW 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

6. 
Aktualizacja inwentaryzacji istniejących 
systemów kanalizacji deszczowych wraz  
z oceną ich stanu technicznego 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

ZDP, ZDW 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne w zależności od potrzeb 

7. 
Rozbudowa ul. Polnej w Przyszowicach wraz 
z budową kanalizacji deszczowej 

2020 – 2023  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5 167* 
środki własne  

środki zewnętrzne  

*całkowity koszt 
(przebudowa drogi, 
budowa chodnika 
i kanalizacji deszczowej) 

8. 
Przebudowa ul. Działkowej w Paniówkach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2 926*  
środki własne  

środki zewnętrzne 

*całkowity koszt 
(przebudowa drogi, 
budowa kanalizacji 
deszczowej) 
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9. 
Przebudowa drogi ul. Powstańców Śl.  
w Paniówkach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 775*  
środki własne  

środki zewnętrzne 

*całkowity koszt 
inwestycji (przebudowa 
drogi, budowa chodnika 
i kanalizacji deszczowej) 

10. 
Budowa chodnika przy ul. Powstańców Śl.  
w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 892* 
środki własne  

środki zewnętrzne 

*całkowity koszt 
inwestycji (budowa 
chodnika i kanalizacji 
deszczowej) 

11. 
Budowa chodnika przy ul. Swobody  
w Paniówkach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne/ 

środki zewnętrzne 

 zadanie obejmuje 
budowę chodnika 
i kanalizacji deszczowej 

12. 
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ramach bieżących potrzeb 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 
w ramach bieżących 
potrzeb 

13. 

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

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  
PGK Sp. z o.o. 

260 
środki własne,  

środki UE 
- 

14. 
Edukacja oraz propagowanie postaw 
i zachowań motywujących ludność do 
oszczędzania wody 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  
PGK Sp. z o.o. 

5 środki własne - 

15. 

Działania edukacyjne, upowszechniające 
wśród rolników wiedzę o dobrych praktykach 
w zakresie ochrony wód, poprawy 
retencyjności zlewni 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

PGW WP, ODR 
b.d. 

środki własne 
 środki UE 

- 

16. 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  
o konieczności, celach, zasadach i sposobach 
ochrony wód, w szczególności skierowane do 
dzieci i młodzieży 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

PGW WP 
40 

środki własne 
 środki UE 

- 

17. 
Realizacja obiektów małej retencji oraz 
nietechnicznych form retencji wód 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

PGW WP 
b.d. środki własne 

w przypadku bieżących 
potrzeb 

18. Konserwacja rowów melioracyjnych 2020 - 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice Gminna 

Spółka Wodno-
Melioracyjna  

3 200 środki własne 
w ramach zadań 
własnych oraz bieżących 
potrzeb 



 

194 

19. 

Budowa: zbiornika retencyjnego Sośnica II; 
suchego zbiornika retencyjnego na potoku 
Ornontowickim; suchego zbiornika na lewym 
zawalu Kłodnicy; suchego zbiornika 
retencyjnego przy ujściu potoku 
Chudowskiego; zbiornika na potoku Promna 

2020 -2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

80 000 
środki własne 

środki zewnętrzne 

zadania wskazane  
w PZRP dla dorzecza 
Odry 

20. 

Wdrożenie 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 (inne niż 
wymienione w punkcie 19) 

2020 - 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

21. 
Kontrola istniejących zabezpieczeń 
i rozpoznanie potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

2020 -2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

PGW WP 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

22. 

Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika 
wodnego, położonego w Chudowie przy 
ul. Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań 
w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu 

2021 -2024 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 500 

środki własne  
środki zewnętrzne 

(Fundusze 
Norweskie i EOG) 

- 

23. 
Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja 
wykorzystania magazynów 
przeciwpowodziowych 

2020 – 2027  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

90 środki własne - 

24. 

Uwzględnianie w dokumentach 
planistycznych oraz w decyzjach z zakresu 
planowania przestrzennego obszarów 
wyznaczonych na mapach zagrożenia i ryzyka 
powodziowego oraz planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym 

zadanie ciągłe  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

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

2020-2027 
właściciele 

nieruchomości 
b.d. środki własne - 

2. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 
bocznej ul. Jasnej w Przyszowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 50 środki własne - 
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3. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
w ul. Okrężnej w Paniówkach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 300 środki własne - 

4. 

Wymiana sieci wodociągowej  
w ul. Topolowej i w łączniku pomiędzy  
ul. Topolową i Szkolną w Chudowie wraz  
z budową nowego odcinka sieci 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 961 
środki własne  
KWK Budryk 

- 

5. 
Wymiana i budowa sieci wodociągowej na 
odcinku od ul. Konopnickiej do Kol. Beksza 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 683 
środki własne 
KWK Knurów 

- 

6. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Stawowej 
w Przyszowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 70 środki własne - 

7. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Miarki  
w Gierałtowicach wraz z łącznikiem pomiędzy 
ul. Karola Miarki i ul. Ks. Roboty 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 410 
środki własne  
KWK Knurów   

- 

8. 
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Borowej 
w Paniówkach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 121 środki własne - 

9. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej, 
Pośredniej w Paniówkach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 445 środki własne - 

10. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Zgrzebnioka w Gierałtowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 260 
środki własne 
KWK Knurów 

- 

11. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szkolnej 
w Przyszowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 180 środki własne - 

12. 
Wymiana sieci wodociągowej przy 
ul. Gliwickiej w Paniówkach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 830 środki własne - 

13. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 1 150 
środki własne 
KWK Knurów 

- 

14. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wodnej 
w Paniówkach   

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 135 środki własne - 

15. 
Wymiana wodociągu w ul. Zabrskiej/ 
Słonecznej w Paniówkach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 295 środki własne - 

16. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Piaskowej 
w Paniówkach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 185 środki własne - 

17. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Mickiewicza  w Gierałtowicach  

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 310 
środki własne 
KWK Knurów 

- 
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18. 
Wymiana wodociągu w ul. Wyzwolenia, 
Leśnej i Kolejowej w Gierałtowicach  

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 810 
środki własne 
KWK Knurów 

- 

19. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 465 
środki własne 
KWK Knurów 

- 

20. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Stachury 
w Gierałtowicach (do torów kolejowych) 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 835 środki własne - 

21. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Korfantego od ul. Powstańców Śl. do 
Stachury    

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 440 środki własne - 

22. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wilsona 
w Przyszowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 325 środki własne - 

23. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wolności 
w Chudowie 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 530 środki własne - 

24. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Powstańców Śl. (łącznik), ul. Ligonia do  
ul. Południowej w Gierałtowicach 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 545 środki własne - 

25. 
Modernizacja sieci wodociągowej w kierunku 
tworzenia stref oraz stabilizowania ciśnienia 
w sieci 

2020-2023 PGK Sp. z o.o. 200 środki własne - 

26. 

Wymiana sieci wodociągowej  
w ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach  
(odc. od torów kolejowych do  
ul. Korfantego w Gierałtowcach) 

2020-2027 PGK Sp. z o.o. 780 
środki własne 

środki zewnętrzne  
( UE/WFOŚiGW) 

- 

27. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Kłodnickiej w Paniówkach 

2020-2027 PGK Sp. z o.o. 520 
środki własne 

środki zewnętrzne  
(UE/WFOŚiGW) 

- 

28. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej 
w Przyszowicach 

2020-2027 PGK Sp. z o.o. 890 
środki własne 

środki zewnętrzne  
(UE/WFOŚiGW) 

- 

29. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. ks. Roboty 
w Gierałtowicach 

2020-2027 PGK Sp. z o.o. 800 
środki własne 

środki zewnętrzne  
(UE/WFOŚiGW) 

- 

30. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Krótkiej  
w Przyszowicach 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 130 

środki własne 
środki zewnętrzne  

(UE/WFOŚiGW) 
- 
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31. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Swobody 
w Paniówkach 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 330 

środki własne 
środki zewnętrzne  

(UE/WFOŚiGW) 
- 

32. 
Wymiana sieci wodociągowej  
w ul. Chudowskiej w Gierałtowicach 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 270 środki własne - 

33. 
Wymiana sieci wodociągowej  
w ul. Korfantego w Gierałtowicach (bez 
odcinka między ul. Powstańców a Stachury) 

2020-2027 PGK Sp. z o.o. 1 150 
środki własne 

środki zewnętrzne  
w tym: UE/WFOŚiGW 

- 

34. 
Wymiana sieci wodociągowej  
w ul. Kaczmarskiego w Gierałtowicach 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 340 

środki własne 
środki zewnętrzne  

w tym: UE/WFOŚiGW 
- 

35. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zabrskiej 
w Paniówkach 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 1 400 

środki własne 
środki zewnętrzne  

w tym: UE/WFOŚiGW 
- 

36. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wodnej 
w Gierałtowicach 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 470 

środki własne 
środki zewnętrzne  

w tym: UE/WFOŚiGW 
- 

37. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szkolnej 
w Chudowie 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 520 

środki własne 
środki zewnętrzne  

w tym: UE/WFOŚiGW 
- 

38. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zabrskiej 
w Chudowie 2020-2027 PGK Sp. z o.o. 480 

środki własne 
środki zewnętrzne  

w tym: UE/WFOŚiGW 
- 

39. 
Budowa własnego ujęcia wód podziemnych 
do celów zaopatrzenia w wodę 

2023-2027 
PGK Sp. z o.o. 

Gmina Gierałtowice 
b.d. 

środki własne 
środki UE 

- 

40. 
Modernizacja hydrantów na terenie Gminy 
Gierałtowice 

2020-2027 PGK Sp. z o.o. 800 
środki własne 

Gmina Gierałtowice 
- 

41. 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 
udostępnianie wyników 

zadanie ciągłe WIOŚ w Katowicach 
w ramach zadań 

własnych 
środki własne - 

42. 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  
o konieczności, celach, zasadach i sposobach 
ochrony wód, w szczególności skierowane do 
dzieci i młodzieży 

2020-2027 PGW WP b.d. środki własne - 
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43. 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  
o konieczności, celach, zasadach i sposobach 
ochrony przed powodzią i suszą, w 
szczególności skierowane do dzieci 
i młodzieży 

2020-2027 PGW WP b.d. środki własne - 

44. 
Realizacja obiektów małej retencji oraz 
nietechnicznych form retencji wód 

zadanie ciągłe PGW WP  
według 

kosztorysów 
inwestycji 

środki własne  
WFOŚiGW  

fundusze UE 
- 

45. 
Budowa, przebudowa, modernizacja budowli 
przeciwpowodziowych 

zadanie ciągłe 
PGW WP  

zakłady górnicze 
b.d. 

środki własne, 
fundusze UE, 

WFOŚiGW 
- 

46. Pogłębienie i odmulenie Kłodnicy  2020 - 2027 PGW WP b.d. 
Środki własne, 

fundusze UE 
- 

47. 
Działania inwestycyjne i utrzymaniowe 
związane z melioracjami wodnymi 

zadanie ciągłe 
PGW WP  

spółki wodne i ich 
związki 

b.d. środki własne - 
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VI.4.3. Gospodarka odpadami 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła finansowania Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Analiza stanu gospodarki odpadami, w celu 
weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami komunalnymi  

2020 – 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 
Analiza udostępniana             
na stronie BIP 

2. 
Nadzór nad realizacją zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

3. 

Doskonalenie systemu selektywnego 
zbierania papieru, opakowań 
wielomateriałowych, szkła, metalu i tworzyw 
sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego celem zwiększenia 
recyklingu tych odpadów 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

24 000* środki własne 

* koszt kompleksowej 
usługi odbioru 
i zagospodarowania 
odpadów komunalnych 
oraz obsługi PSZOK 

4. 
Prowadzenie i doskonalenie systemu 
selektywnego zbierania odpadów budowlano 
– remontowych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

160 środki własne 
świadczenia usługi 
dodatkowej 

5. 
Doskonalenie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy 
i jednostkach podległych 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

6. 
Bieżące utrzymanie i modernizacja punktu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (PSZOK) 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

200 środki własne - 

7. 

Selektywna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych, w tym przeterminowanych 
leków oraz zużytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

24 000* środki własne 
*koszt usługi jak w 
poz. 3 
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8. 

Prowadzenie i doskonalenie systemu 
selektywnego zbierania bioodpadów 
i w konsekwencji zmniejszenie ilości 
odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, unieszkodliwianych przez 
składowanie 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

24 000* środki własne *koszt usługi poz. 3 

9. 

Propagowanie indywidualnych form 
kompostowania bioodpadów, w tym 
częściowe zwolnienie z opłaty za 
gospodarowanie odpadami właścicieli 
nieruchomości kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym  

2020 – 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

10. 

Promocja działań zachęcających do 
kompostowania bioodpadów 
w przydomowych kompostownikach oraz 
ograniczenia marnotrawienia żywności 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

40 
środki własne 

WFOŚiGW 
koszty edukacji 

11. 

Egzekwowanie stosowania przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i regulaminu utrzymania 
czystości i porządku w gminie 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 
m.in. kontrola stopnia               
i jakości segregacji 
odpadów 

12. 
Kontrolowanie stanu zawieranych umów 
przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

13. 
Kontrola gospodarstw domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Policja 

w ramach zadań 
własnych 

80 - 

14. 

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

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

30 środki własne - 

15. 
Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 
odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

16. 
Edukacja ekologiczna w zakresie segregacji 
odpadów 

2020 – 2027 
 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  
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17. 
Kampanie promujące sens hierarchii 
postępowania z odpadami (w tym mniej 
konsumpcyjny styl życia) 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

18. 
Stworzenie lokalnej platformy internetowej 
na rzecz zapobiegania powstawaniu 
odpadów 

2020 – 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  - 

19. 
Promowanie i wspieranie budowy sieci 
napraw i ponownego użycia 

2020 – 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice we 

współpracy 
z przedsiębiorstwami 

b.d. 

środki własne 
NFOŚiGW, WFOŚiGW            

budżet 
przedsiębiorstw 

- 

20. 
Kontynuacja kampanii informacyjnej, 
dotyczącej zasad funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

70 środki własne - 

21. 

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

2020 – 2027  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

65 środki własne  - 

22. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania 
prawidłowych zachowań z zakresu 
utrzymania czystości i porządku w gminie 
(inne niż ww.) 

2020 – 2027  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  - 

23. 

Uwzględnianie w przetargach publicznych 
poprzez zapisy w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia kryteriów 
związanych z ochroną środowiska 
i zapobieganiem powstawania odpadów 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

24 

Realizacja zadań w zakresie gospodarki 
odpadami zawierającymi azbest zawartych 
w harmonogramie „Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających  azbest   
z terenu gminy Gierałtowice” 

2020 – 2032  

Urząd Gminy 
Gierałtowice 
właściciele 

nieruchomości 

8 

środki własne          
środki finansowe 

właścicieli 
nieruchomości, 

WFOŚiGW 

zgodnie z PUA dla 
gminy Gierałtowice 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Budowa zakładów zagospodarowania 
odpadów, w tym spełniających wymagania 
instalacji komunalnej 

2020 – 2027 
przedsiębiorcy  

związki 
międzygminne 

b.d. środki własne - 
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2. 

Wspieranie wdrażania efektywnych 
ekonomicznie i ekologicznie technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym 
technologii pozwalających na odzyskiwanie 
energii zawartej w odpadach w procesach 
termicznego ich przekształcania 

zadanie 
ciągłe 

przedsiębiorcy b.d. 
środki własne  

środki UE 
- 

3. 
Prowadzenie badań składu morfologicznego  
i właściwości fizykochemicznych odpadów 
komunalnych 

2020 – 2027  
Przedsiębiorcy 

Gmin Gierałtowice 
b.d. środki własne  

4. 

Wzmacnianie kontroli podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie 
odbierania, zbierania, transportu 
i przetwarzania odpadów  

zadanie 
ciągłe 

Starostwo Powiatowe 
WIOŚ w Katowicach 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 
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VI.4.4. Ochrona klimatu 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty realizacji 

tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Uwzględnienie kwestii zmian klimatu  
w dokumentach z zakresu planowania 
przestrzennego  

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

2. 
Realizacja założeń Planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne 

środki UE WFOŚiGW  
w tym wymienione 
w rozdz. VI.4.5  

3. 
Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

4. 

Projekt edukacyjny na rzecz zwiększenia 
wiedzy na temat zagadnień związanych 
z adaptacją i mitygacją zmian klimatu 
wśród społeczności szkół na terenie 
Gminy Gierałtowice  

2021 - 2024 

Urząd Gminy 
Gierałtowice, Zespoły 

Szkolno-
Przedszkolne 

1 400 
środki własne, środki 

zewnętrzne (Fundusze 
Norweskie i EOG) 

- 

5. 

Odtworzenie i zagospodarowanie 
zbiornika wodnego, położonego 
w Chudowie przy ul. Dworskiej, 
z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie 
łagodzenia skutków zmian klimatu 

2021-2024 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 500 

Środki własne , środki 

zewnętrzne (Fundusze 
Norweskie i EOG) 

- 

6. 
Dalsze działania edukacyjne w zakresie 
zmian klimatu, mitygacji i adaptacji 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 
WFOŚiGW 

- 

7. 

Promocja korzystanie z komunikacji 
zbiorowej oraz popularyzujących 
wykorzystanie roweru jako ekologicznego 
środka transportu 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 
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8. 
Zwiększanie retencyjności zlewni rzek 
i potoków na terenie gminy 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

PGW WP 
b.d. środki własne 

w ramach bieżących 
potrzeb 

9. 

Promocja i wprowadzanie przyjaznych dla 
środowiska, w szczególności 
odnawialnych źródeł energii – realizacja 
Programu ograniczania niskiej emisji 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5 700 
środki własne 

WFOŚiGW 
- 

10. 
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej  

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 
w ramach bieżących 
potrzeb 

11. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 

o zagrożeniach 
zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

12. 

Budowa zbiorników: Sośnica II; suchego 
na potoku Ornontowickim; suchego na 
lewym zawalu Kłodnicy; suchego przy 
ujściu pot. Chudowskiego; na pot. Promna 

2020 -2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

80 000 
środki własne 

środki zewnętrzne 
zadania wskazane w 
PZRP dla dorzecza Odry 

13. 

Wdrożenie 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 (inne niż wymienione w 
punkcie 12) 

2020 - 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę  
o zmianach klimatu, adaptacja i mitygacji 
zmian 

2020-2027 
Urząd Marszałkowski 

organizacje 
ekologiczne 

b.d. środki własne - 

2. 
Realizacja obiektów małej retencji oraz 
nietechnicznych form retencji wód 

zadanie ciągłe PGW WP  
według 

kosztorysów 
inwestycji 

środki własne  
WFOŚiGW  

fundusze UE 
- 

3. 
Działania inwestycyjne i utrzymaniowe 
związane z melioracjami wodnymi 

zadanie ciągłe 
PGW WP  

spółki wodne i ich 
związki 

b.d. środki własne - 
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VI.4.5. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy w Gierałtowicach 

2020 - 2023  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

174 
środki własne  

środki zewnętrzne 

termomodernizacja 
stropodachu oraz części 
jednej elewacji budynku 

2. 
Budowa wejścia dla osób 
niepełnosprawnych do budynku Urzędu 
Gminy Gierałtowice 

2020-2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

69* 
środki własne/środki 

zewnętrzne (GZM) 

*zadanie obejmuje 
termomodernizację 
elewacji północnej 

3. 
Termomodernizacja budynku ZSP 
w Chudowie 

2020-2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne 

środki UE 
- 

4. 

Zadania związane z wykonaniem 
termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, inne niż 
wymienione w pkt. 1 do 3 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 
w zależności od 
ujawnianych potrzeb 

5. 
Modernizacja kotłowni w budynkach 
użyteczności publicznej  

2016 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 
w zależności od 
ujawnianych potrzeb 

6. 
Realizacja Programu ograniczenia niskiej 
emisji (PONE)  

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5 000 
środki własne 

WFOŚiGW 
źródła niewęglowe 

7. 
Dofinansowania do wymiany 
nieekologicznych źródeł ciepła w 
budynkach mieszkalnych na terenie gminy 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

700  środki własne kotły węglowe 5 klasy 

8. 
Realizacja założeń Planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne 

środki UE WFOŚiGW  
inne niż ww. wynikające 
z bieżących potrzeb 

9. 
Inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach 
mieszkalnych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 
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10. 

Wdrożenie, koordynacja i monitoring 
planu działań krótkoterminowych 
określonych w Programie Ochrony 
Powietrza (POP) 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

11. 

Kontrola gospodarstw domowych 
w zakresie przestrzegania zakazu spalania 
odpadów oraz zakazów wynikających 
z zapisów uchwały antysmogowej 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Policja 
80 środki własne - 

12. Rozbudowa ul. Polnej w Przyszowicach  2020 – 2023  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5 167* 
środki własne  

środki zewnętrzne  

*całkowity koszt (zadanie 
obejmuje przebudowę 
drogi, budowę chodnika, 
i kanalizacji deszczowej) 

13. 
Przebudowa drogi ul. Działkowej 
w Paniówkach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2 926*  
środki własne  

środki zewnętrzne 

*całkowity koszt (zadanie 
obejmuje przebudowę 
drogi, budowę kanalizacji 
deszczowej) 

14. 
Przebudowa drogi ul. Powstańców Śl.  
w Paniówkach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 775*  
środki własne  

środki zewnętrzne 

*całkowity koszt (zadanie 
obejmuje przebudowę 
drogi, budowę chodnika 
i kanalizacji deszczowej) 

15. 
Zadania związane z budową, modernizacją 
oraz przebudową dróg, inne niż 
wymienione w pkt. od 12 do 14 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d.* 
środki własne,  

środki UE 

*w zależności od 
ujawnionych potrzeb 
i możliwości finansowych 

16. 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej 
dotyczącej ograniczenia niskiej emisji 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

50 
środki własne  

WFOŚiGW 
- 

17. 
Edukacja ekologiczna w zakresie spalana 
w kotłach domowych niskiej jakości 
paliwa lub odpadów 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

16 środki własne - 

18. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zaopatrywania mieszkań w ciepło 
z nośników niepowodujących nadmiernej 
emisji  

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

19. 
Budowa nowych ścieżek rowerowych 
i tras rowerowych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Powiat Gliwicki 
b.d. 

środki własne  
środki zewnętrzne 

- 
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20. 
Bieżące informowanie społeczeństwa  
o aktualnym stanie zanieczyszczenia 
powietrza oraz jego wpływie na zdrowie 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

21. 
Aktualizacja „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe” 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

Prowadzenie kampanii w zakresie 
ochrony powietrza, a także środków 
ostrożności odnośnie negatywnych 
skutków złej jakości powietrza 

2020 - 2027 
Urząd Marszałkowski 

organizacje 
ekologiczne 

b.d. środki własne  - 

2. Budowa nowych sieci gazowych  2020 - 2027 
Przedsiębiorstwo 

gazownicze 
b.d. środki własne - 

3. 
Budowa instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

2020 - 2027 
podmioty 

gospodarcze 
b.d. 

środki własne 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

środki UE 
- 

4. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia DN90 
i DN40 w Paniówkach przy ul. Gliwickiej 
wraz z przyłączami 

2020 - 2023 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

5. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia DN63 
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty wraz 
z przyłączami 

2020 - 2023 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

6. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia DN90 
i DN63 w Gierałtowicach przy  
ul. Zgrzebnioka  wraz z przyłączami 

2020 - 2023 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

7. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia DN40 
w Przyszowicach przy  
ul. Bażantów  wraz z przyłączami 

2020 - 2023 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

8. 

Modernizacja sieci średniego ciśnienia 
DZ315 Knurów-Gierałtowice Beksza  
z zabudową dwóch zespołów zaporowo 
upustowych 

2020 - 2023 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

9. 

Modernizacja sieci podwyższonego 
średniego ciśnienia DN400 Gierałtowice 
ul. Beksza, Konopnickiej, Korfantego, 
Stachury, Południowa  

2020 - 2023 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

 



 

208 

VI.4.6. Ochrona przed hałasem 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Tworzenie pasów zieleni przy 

izolacyjnej przy drogach i/lub liniach 

kolejowych 

2020-2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne w ramach bieżących potrzeb 

2. 

Wprowadzanie ograniczeń w ruchu lub 

ograniczenia prędkości pojazdów 

(przez odpowiednie oznakowanie, 

zabudowę progów zwalniających) na 

drogach gminnych 

2020-2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

3. 

Uwzględnienie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

zapisów umożliwiających ograniczenie 

emisji hałasu do środowiska  

2020-2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

4. Rozbudowa ul. Polnej w Przyszowicach  2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5 167* środki własne 
*Zadanie obejmuje przebudowę 
drogi, budowę chodnika oraz 
kanalizacji deszczowej 

5. 
Przebudowa drogi ul. Działkowej 

w Paniówkach 
2020 - 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2 926* Środki własne 
*Zadanie obejmuje przebudowę 
drogi, budowę chodnika oraz 
kanalizacji deszczowej 

6. 
Przebudowa drogi ul. Powstańców 

Śląskich w Paniówkach 
2020 - 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 892* środki własne 
*Zadanie obejmuje przebudowę 
drogi, budowę chodnika oraz 
kanalizacji deszczowej 

7. 

Zadania związane z budową oraz 

przebudową dróg innych niż 

wymienione w pkt. 4-6 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne w zależności od potrzeb 

8. 

Wspieranie rozwoju i wdrażanie 

rozwiązań na rzecz transportu 

rowerowego 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne, 

środki zwenętrzne 
- 
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9. 

Monitorowanie narażenia 

mieszkańców Gminy na 

ponadnormatywny hałas 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

10. 

Opracowanie programów 

edukacyjnych uświadamiających 

problemy ochrony przed hałasem 

2020-2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne 

WFOŚiGW 
Współpraca ze szkołami i 
organizacjami pozarządowymi 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Ustalanie i egzekwowanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku  

2020-2027 
Starostwo 

Powiatowe 
WIOŚ w Katowicach 

W ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

2. 

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

2020-2023 zarządzający drogą b.d. środki własne - 

3. 

Ograniczenie hałasu drogowego 
poprzez: rozwój zintegrowanego 
transportu publicznego; wdrażanie 
zasad organizacji ruchu sprzyjającego 
obniżeniu emisji hałasu; wdrażanie 
rozwiązań na rzecz transportu 
rowerowego 

2020-2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice, 
zarządzający 

drogami 

b.d. środki własne - 

4. 
Ograniczenie hałasu kolejowego 
poprzez modernizację linii kolejowych 
oraz taboru 

2020-2027 
zarządzający 

liniami kolejowymi 
b.d. środki własne - 

5. 

Aktualizacja map akustycznych i 
programów ochrony środowiska przed 
hałasem dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż dróg, linii kolejowych  
i lotnisk, których eksploatacja może 
powodować negatywne oddziaływanie 
akustyczne na znacznych obszarach 

2020-2027 
zarządzający drogami, 

liniami kolejowymi 
b.d. środki własne - 
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VI.4.7. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1 

Opracowanie planu zagospodarowania 

przestrzennego z uwzględnieniem 

zagrożeń powstania pól 

elektromagnetycznych 

2020-2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

2 

Ograniczenie oddziaływania pól 

elektromagnetycznych m.in. poprzez 

preferowanie nisko konfliktowych 

lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1 

Gromadzenie i analiza danych nt. 

instalacji emitujących pola 

elektromagnetyczne wymagających 

zgłoszeń 

2020-2027 
Starosta Powiatu 

Gliwickiego 
W ramach zadań 

własnych 
środki własne - 
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VI.4.8. Ochrona przyrody 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

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

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

50 środki własne  

2. 

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

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 100 środki własne  

3. 
Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży 
w zakresie ochrony przyrody, ochrony 
zwierząt  

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 10 środki własne  

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

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 100 środki własne  

5. 

Tworzenie nowych ścieżek przyrodniczo-
dydaktycznych jako elementu ścieżek 
rowerowych w obrębie obszarów 
przyrodniczo cennych, atrakcyjnych 
krajobrazowo oraz dziedzictwa 
kulturowego oraz bieżące utrzymanie 
istniejących ścieżek dydaktycznych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 95 

środki własne 
WFOŚiGW 

 

6. 

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

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 698 

środki własne 
WFOŚiGW 

 

7. 

Promocja walorów przyrodniczych gminy 
(przygotowanie informatorów, map, 
dotyczących obiektów przyrodniczych 
i zabytków kultury Gminy) 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

15 
środki własne 

WFOŚiGW 
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8. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów mających na celu zapewnienie 
właściwej ochrony bioróżnorodności, 
terenów zieleni i krajobraz ze szczególnym 
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

9. 
Zakładanie łąk kwietnych oraz miejsc 
przyjaznych pszczołom 

2020 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

32 środki własne  

10. 
Usuwanie roślinności inwazyjnej – 
Barszczu Sosnowskiego 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

35 środki własne  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. Zakładanie platform pod gniazda bocianie 2020 -2023 
zakłady energetyczne 
Gmina Gierałtowice 

b.d. środki własne  

2. 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki   

2020 -2027 

właściciele terenów 
Nadleśnictwo 

Katowice 
Nadleśnictwo Rybnik   

b.d. środki własne  

3. 
Rekultywacja terenów zdegradowanych 
poprzez zalesianie przy współpracy  
z nadleśnictwami 

2020 - 2027 

zakłady górnicze 
właściciele gruntów 

Nadleśnictwo 
Katowice 

Nadleśnictwo Rybnik 

b.d. środki własne  

4. Usuwanie roślinności inwazyjnej  zadanie ciągłe 
PGW WP, 

właściciele gruntów 
b.d. 

środki własne  
WFOŚiGW 

 

5. 
Integracja działań w ramach wdrażania 
zapisów Strategii Ochrony Przyrody 
Województwa Śląskiego  

2020 - 2027 

RDOŚ,  
Nadleśnictwa, Gmina 

Gierałtowice,  
PGW Wody Polskie 

b.d. środki własne  
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VI.4.9. Ochrona przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła finansowania Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

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

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

2. 
Doposażenie Jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt 

2016 – 2023  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

400 środki własne  

3. 
Utrzymanie gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego 

2016 – 2023  
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

90 środki własne  

4. 

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

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

PGW WP 

w ramach bieżącej 
działalności 

środki własne  

5. 
Budowa lokalnego systemu monitoringu 
(przeciwpowodziowego) dla gminy 
i powiatu 

2016 – 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

6. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 
o zagrożeniach 

2016 – 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

7. 

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

2016 - 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

8. 
Utrzymywanie drożności 
administrowanych cieków wodnych 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Spółka Wodna 
1 300 środki własne  
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9. 
Inicjowanie i monitorowanie usuwania 
szkód przez zakłady górnicze 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

10. 

Odtworzenia i zagospodarowanie 
zbiornika wodnego w Chudowie przy 
ul. Dworskiej, z uwzględnieniem 
rozwiązania w zakresie łagodzenia 
skutków zmian klimatu 

2024 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 500 

Środki własne , środki 

zewnętrzne (Fundusze 
Norweskie i EOG) 

 

11. 
Zwiększanie retencyjności zlewni rzek 
i potoków na terenie gminy 

zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

PGW WP 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 
w przypadku bieżących 
potrzeb 

12. 

Budowa zbiorników: Sośnica II; suchego na 
potoku Ornontowickim; suchego na lewym 
zawalu Kłodnicy; suchego przy ujściu pot. 
Chudowskiego; na pot. Promna 

2020 -2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

80 000 
środki własne 

środki zewnętrzne 
zadania wskazane w PZRP 
dla dorzecza Odry 

13. 

Wdrożenie 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 (inne niż wymienione  
w punkcie 13) 

2020 - 2027 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

14. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań 
w sytuacji wystąpienia zagrożenia 
środowiska i życia ludzi z tytułu 
poważnych awarii 

2016 – 2023 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

20 środki własne  

KOORDYNOWANE 

1. 
Bieżąca konserwacja i modernizacja 
zabezpieczeń 

2020 – 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 
w ramach bieżących 
potrzeb 

2. 
Realizacja obiektów małej retencji oraz 
nietechnicznych form retencji wód 

zadanie ciągłe PGW WP  
według 

kosztorysów 
inwestycji 

środki własne  
WFOŚiGW  

fundusze UE 
 

3. Pogłębienie i odmulenie rzeki Kłodnicy 2017-2023 PGW WP b.d. środki własne  
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4. 
Regulacja zbiornika Wn-24/89 w sposób 
uzgodniony z Gminą Gierałtowice 

2020 – 2027 
PGG S.A. KWK 

„Sośnica” 
b.d. środki własne  

5. 
Wykonanie regulacji potoku 
Chudowskiego  

2020 - 2027 
SRK S.A. KWK 
„Makoszowy” 

b.d.  środki własne  

6. 
Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 
i 3 na zawalu Wn – 35 

2020 – 2027 
SRK S.A. KWK 
„Makoszowy” 

b.d. środki własne 
*Realizacja na 
indywidualne wnioski 
właścicieli działek 

7. 

Odtworzenie potoku Gierałtowickiego 
wraz z przywróceniem terenów 
przyległych do stanu pierwotnego na 
odcinku od ul. Leśnej do przepompowni 

2020 – 2027 
KWK  „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne 

*Realizacja po uzyskaniu 
zgód właścicieli działek 

8. 
Aktualizacja tras optymalnych dla 
przewozu substancji niebezpiecznych  

2016 – 2023  Wojewoda Śląski b.d. środki własne  
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VI.4.10. Edukacja ekologiczna 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Koszty realizacji 

tys. [PLN] 
Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

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

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

65 środki własne   

2. 
Doposażenie bibliotek, broszury, ulotki, 
kalendarze z harmonogramem odbioru 
odpadów komunalnych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

90 środki własne   

3. 
Kontynuacja kampanii edukacyjnej 
dotyczącej ograniczenia niskiej emisji 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

50 
środki własne  

WFOŚiGW 
 

4. 

Projekt edukacyjny na rzecz zwiększenia 
wiedzy na temat zagadnień związanych 
z adaptacją i mitygacją zmian klimatu 
wśród społeczności szkół na terenie Gminy 
Gierałtowice 

2021 - 2024 
Urząd Gminy 

Gierałtowice, Zespoły 
Szkolno-Przedszkolne 

1 400 
środki własne, środki 

zewnętrzne (Fundusze 
Norweskie i EOG) 

 

5. 
Edukacja ekologiczna w zakresie segregacji 
odpadów 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne   

6. 
Kampania promująca sens hierarchii 
postępowania z odpadami (w tym: mniej 
konsumpcyjny styl życia) 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne  

7. 

Działania promocyjne i edukacyjne mające 
na celu uświadamianie mieszkańcom 
zagrożenia jakie stanowi spalanie  
w piecach domowych niskiej jakości paliwa 
oraz odpadów  

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

16 środki własne  

8. 
Kontynuacja kampanii informacyjnej, 
dotyczącej zasad funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

70 
środki własne  

WFOŚiGW 
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9. 

Promocja działań zachęcających do 
kompostowania bioodpadów  
w przydomowych kompostownikach oraz 
ograniczenia marnotrawienia żywności 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

40 
środki własne  

WFOŚiGW 
 

10. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań  
z zakresu utrzymania czystości i porządku 
w gminie 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne   

11. 

Promocja działań proekologicznych, 
wydawnictwa ekologiczne 
z przeznaczeniem dla dorosłej części 
społeczności lokalnej 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

90 środki własne   

12. 
Rozbudowa zakładki informacyjnej 
dotyczącej ochrony środowiska na stronie 
internetowej gminy 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne   

13. 

Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-
dydaktycznych jako elementu ścieżek 
rowerowych i turystycznych w obrębie 
obszarów przyrodniczo cennych, 
atrakcyjnych krajobrazowo oraz bieżące 
utrzymanie istniejących ścieżek 
dydaktycznych 

2020 - 2027 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

95 
środki własne  

WFOŚiGW 
 

 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE DO ROKU 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2027 

 

218 

VI.5. Monitoring i ocena realizacji programu 

Ocena realizacji Programu ochrony środowiska polega przede wszystkim na 

monitorowaniu, czyli obserwacji: 

 zakresu wykonania zadań ujętych w Programie, 

 rozbieżności pomiędzy przyjętymi zadaniami i stopniem ich wykonania, 

 przyczyn ewentualnego niewykonania założonych zadań. 

System monitoringu i oceny powinien obejmować stworzenie: 

 systemu zbierania i selekcjonowania informacji, 

 systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych.  

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli na 

bieżące monitorowanie realizacji Programu poprzez: 

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących 

realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie 

materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

 uporządkowanie, przetworzenie i analizę danych empirycznych; otrzymany 

materiał będzie służył przygotowaniu raportów, 

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 

 analizę porównawczą osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie 

stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja 

ewentualnych rozbieżności, 

 analizę przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 

instrumentów wsparcia, 

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

Podstawą zarządzania Programem będzie stałe monitorowanie uzyskiwanych efektów 

stwierdzanych jako poprawa jakości środowiska, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

oraz inne skutki podejmowanych działań. 

Ilościowa ocena skutków realizowanych działań w zakresie ochrony środowiska nie 

zawsze jest możliwa, gdyż nie wszystkie efekty (np. wzrost świadomości ekologicznej) 

są wymierne lub brak jest niezbędnych danych. Istotnym jest, aby wskaźniki 

monitorowania Programu Ochrony Środowiska Powiatu Gliwickiego były spójne ze 

wskaźnikami monitorowania jakości środowiska określonymi w Programie Ochrony 

Środowiska dla Województwa Śląskiego. Pozwoli to na wykonanie spójnych ze sobą 

raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska zarówno na szczeblu gminnym, 

powiatowym, jak i wojewódzkim, a tym samym podsumowanie efektów prowadzonej 

polityki ochrony środowiska na terenie województwa śląskiego.  
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Tablica 24. Lista wskaźników do monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska 

Lp. Wskaźniki monitorowania w obszarach interwencji Miara wskaźnika 

OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 

1. Powierzchnia gruntów zdegradowanych poddanych rekultywacji lub rewitalizacji ha 

2. Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie rekultywacji lb. 

3. Liczba zlikwidowanych „dzikich” wysypisk szt. 

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

4. Długość sieci wodociągowej km 

5. Odsetek nieruchomości przyłączonych do sieci wodociągowej % 

6. Długość sieci kanalizacji sanitarnej km 

7. Odsetek nieruchomości przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej % 

8. Odsetek ścieków poddawanych oczyszczaniu % 

9. Długość sieci kanalizacji deszczowej km 

10. Jakość/stan wód powierzchniowych -punkty pomiarowe poniżej stanu dobrego lb. 

GOSPODARKA ODPADAMI 

11. 
Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych 

lb. 

12. Ilość zebranych odpadów komunalnych Mg/rok 

13. Ilość odpadów selektywnie zebranych Mg/rok 

14. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

% 

15. Poziom ograniczenia masy bioodpadów przekazywanych do składowania % 

16. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

% 

OCHRONA POWIETRZA I KLIMATU 

17. 
Redukcja niskiej emisji – liczba zmodernizowanych źródeł ogrzewania 
(udzielonych dotacji) 

szt. 

18. 
Zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiektach użyteczności 
publicznej 

lb. 

19. Instalacje wykorzystujących odnawialne źródła energii szt. 

20. Wynik oceny stanu jakości powietrza (w strefie śląskiej) klasa 

21. Średnie roczne stężenie pyłów (PM10, PM2,5) µg/m3 

22. Liczba dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia pyłu PM10 lb. 

23. Długość zmodernizowanych dróg  km 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

24. Zakłady przemysłowe emitujące hałas przekraczający poziom dopuszczalny szt. 

25. Stwierdzone przekroczenia poziomów hałasu lb. 

OCHRONA PRZYRODY 

26. Powierzchnia form ochrony przyrody ha 

27. Pomniki przyrody lb. 

28. Długość ścieżek dydaktycznych km 
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Lp. Wskaźniki monitorowania w obszarach interwencji Miara wskaźnika 

29. Przebudowa drzewostanów tak/nie 

30. Liczba drzew i krzewów nasadzonych szt. 

31. Zwiększenie lesistości gminy- powierzchnia lasów ha 

OCHRONA PRZED SKUTKAMI POWAŻNYCH AWARII I KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH 

32. Inwestycje zapobiegające skutkom awarii, klęsk żywiołowych, zmian klimatu itp. lb. 

33. Wdrażanie systemu wczesnego ostrzegania- powiadomienia lb. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

34. 
Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży – edukacja ekologiczna w 
szkołach 

tak/nie 

35. 
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez kampanie edukacyjno-
informacyjne 

tak/nie 

 

Przy ocenie skuteczności realizacji polityki ekologicznej państwa w skali kraju 

stosowane są m.in. wskaźniki społeczno-ekonomiczne, wskaźniki presji na środowisko 

i stanu środowiska oraz wskaźniki reakcji państwa i społeczeństwa, tj.: 

a) wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 

 poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak 

długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności, 

 zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji, 

 zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego 

użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych, 

b) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód śródlądowych, 

 poprawa jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie 

głównych zbiorników wód podziemnych, poprawa jakości wody do picia oraz 

spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych obowiązujących 

w Unii Europejskiej, 

 poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

(zwłaszcza zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń 

wywierających najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede 

wszystkim metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji 

zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych), 

 zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy 

własności wokół obiektów przemysłowych oraz hałasu wzdłuż tras 

komunikacyjnych, 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 

gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony 

odpadów niebezpiecznych, 

 ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych 

na terenach poprzemysłowych, zwiększenie skali przywracania obszarów 

bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu 
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równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska 

w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury, 

 wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost 

zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej 

ekosystemów leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem 

zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby, 

 zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk,  

a także pomyślne reintrodukcje gatunków, 

 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 

krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą, 

c) wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa: 

 spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli, 

 zakres i efekty działań edukacyjnych oraz stopień udziału społeczeństwa w procesach 

decyzyjnych, 

 opracowanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe projektów na 

rzecz ochrony środowiska. 

Zgodnie z art. 18, ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 ze zm.) z wykonania programu Wójt Gminy Gierałtowice 

sporządza co dwa lata raporty, które przedstawia Radzie Gminy. 

 

 

 

 


