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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa prawna 

Program Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice został sporządzony jako realizacja 

obowiązków gminy wynikających z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), dotyczących 

sporządzania gminnych programów ochrony środowiska.  

Gminny program ochrony środowiska służy realizacji polityki ekologicznej państwa na 

szczeblu lokalnym. Przyjęte w programie priorytety oraz zadania gminy służyć mają 

realizacji obowiązujących wymogów ustawowych w dziedzinie ochrony środowiska, 

zasad wynikających z programów rządowych, zasad zrównoważonego rozwoju Polski 

oraz innych dokumentów strategicznych w gminie. 

Celem realizacji programu jest poprawa stanu środowiska oraz wdrożenie efektywnego 

zarządzania środowiskiem w gminie. 

Zgodnie z zapisem art. 18 ust. 2 ww. ustawy, organ wykonawczy gminy sporządza co 

dwa lata raporty z wykonania gminnych programów ochrony środowiska i przedstawia 

je radzie gminy. Po przedstawieniu raportów radzie gminy, raporty są przekazywane 

przez organ wykonawczy gminy do organu wykonawczego powiatu. 

1.2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje raport z realizacji zadań ujętych w Programie Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 z perspektywą do roku 2023, przyjętym 

Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XXV/164/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. oraz 

Programie Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2023 z perspektywą do 

roku 2027, przyjętym Uchwałą Rady Gminy Gierałtowice Nr XXV/161/20 z dnia 25 maja 

2020 r. 

Niniejszy raport obejmuje zadania zrealizowane na terenie Gminy Gierałtowice 

w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2020 r., przedstawione z podziałem, analogicznie do 

treści Programu ochrony środowiska, na: 

 działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

 działania w zakresie gospodarki odpadami, 

 działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb, 

 działania w zakresie ochrony klimatu, 

 działania w zakresie ochrony powietrza, 

 działania w zakresie ochrony przed hałasem, 

 działania w zakresie promieniowania niejonizującego, 

 działania w zakresie ochrony przyrody, 

 działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk 

żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego, 
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 działania w zakresie edukacji ekologicznej. 

Raport przedstawia źródła finansowania oraz system monitoringu i oceny realizacji 

podejmowanych przedsięwzięć. 

2. Stan realizacji zadań ujętych w gminnym programie ochrony 

środowiska w latach 2019 – 2020 

2.1. Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Priorytetem Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej jest przywrócenie czystości wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz zmniejszenie strat i poprawa niezawodności dostawy wody do picia. 

W związku z powyższym realizacja zadań ujętych w programie w latach 2019 – 2020 

obejmowała: 

 kontrolę odprowadzania ścieków bytowych z nieruchomości położonych na 

terenie nieskanalizowanym, 

 działania dążące do przyłączenia wszystkich nieruchomości położonych na 

terenie skanalizowanym do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, 

 wyeliminowanie strat wody poprzez wymianę najbardziej zniszczonych 

odcinków sieci wodociągowej. 

2.1.1. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków bytowych 

Kanalizacja sanitarna 

W latach 2019 i 2020 nie były budowane nowe odcinki kanalizacji sanitarnej. Działania 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach polegały na 

bieżącym utrzymaniu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. 

W 2019 r., zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. wykupiło i przejęło sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowane przez prywatnych 

inwestorów o łącznej długości 0,21 km. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 

w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania 

określone w przepisach odrębnych. 

W związku z tym prowadzone są kontrole tych nieruchomości, które mają techniczną 

możliwość przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, lecz nie zostały przyłączone. W latach 
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2019 – 2020 kontrole przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach w zakresie odprowadzania ścieków bytowych z nieruchomości 

przeprowadzono na następujących ulicach: 

1) w sołectwie Chudów: 

 ul. Wolności, 

 ul. Wodna, 

2) w sołectwie Gierałtowice: 

 ul. Graniczna, 

 ul. Kopernika, 

3) w sołectwie Paniówki: 

 ul. Leśna, 

 ul. Okrężna, 

 ul. Zabrska, 

4) w sołectwie Przyszowice: 

 ul. Ogrodowa, 

 ul. Wilsona, 

W sumie kontrolę przeprowadzono na 20 nieruchomościach. Wobec właścicieli 

2 nieruchomości wszczęto postępowania administracyjne w sprawie przyłączenia 

nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Po wydaniu decyzji administracyjnej 

1 nieruchomość została przyłączona do kanalizacji sanitarnej. 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

W przypadku, gdy nieruchomość jest położona na terenie nieskanalizowanym, jedną 

z możliwości odprowadzania ścieków jest ich odprowadzanie i oczyszczanie 

w przydomowej oczyszczalni ścieków. 

W latach objętych sprawozdaniem do Wójta Gminy Gierałtowice wpłynęło 26 zgłoszeń 

eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d 

w ramach zwykłego korzystania z wód, zgodnie z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 

 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na terenie całej Gminy na 158 

nieruchomościach ścieki odprowadzane są do przydomowych oczyszczalni ścieków 

(stan na 31.12.2020 r.). Ścieki, ze zgłoszonych w latach 2019 – 2020 oczyszczalni 

ścieków, odprowadzane są do ziemi lub do rowów melioracyjnych.  

Ilość oczyszczalni ścieków zgłoszonych w latach 2019 – 2020, z podziałem na sołectwa, 

przedstawia się następująco: 

 
Chudów Gierałtowice Paniówki Przyszowice 

rok 2019 2 2 4 3 

rok 2020 1 2 4 8 

Źródło: opracowanie własne 
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Zbiorniki bezodpływowe 

W 2019 i 2020 roku przeprowadzono również kontrole nieruchomości, które nie mają 

technicznej możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej. Kontrole 

przeprowadzono na następujących ulicach: 

1) w sołectwie Chudów: 

 ul. Wolności, 

 ul. Brzezina, 

2) w sołectwie Gierałtowice: 

 ul. Graniczna, 

3) w sołectwie Paniówki: 

 ul. Leśna, 

 ul. Zabrska, 

4) w sołectwie Przyszowice: 

 ul. Ogrodowa, 

 ul. Parkowa. 

Łącznie skontrolowano 43 nieruchomości. Właściciele nieruchomości zostali 

zobowiązani do okazania umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie 

Wójta Gminy Gierałtowice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz do okazania dowodów uiszczania opłat za te usługi. Ponadto 

właściciele nieruchomości zobowiązani zostali do udzielenia informacji, jaka jest 

pojemność zbiornika na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na nieruchomości. 

2.1.2. Rozbudowa lub modernizacja sieci wodociągowej 

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 

o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. wykupiło i przejęło sieci 

wodociągowe, wybudowane przez prywatnych inwestorów, o łącznej długości 0,32 km. 

W zakresie badań jakości wody przeznaczonej do spożycia, Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w Gliwicach przedstawia okresowo informacje dotyczące jakości 

wody na terenie gminy Gierałtowice, na podstawie wyników badań próbek wody 

pobranych w punktach monitoringowych do badań laboratoryjnych bakteriologicznych 

i fizykochemicznych, w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego Na terenie 

gminy Gierałtowice punkty monitoringowe usytuowane są w niżej wymienionych 

punktach na sieciach wodociągowych: 

 Urząd Gminy, ul. Ks. Roboty 48 w Gierałtowicach, 

 Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 52 w Chudowie, 

 Studzienka wodomierzowa, ul. Gliwicka w Paniówkach, 

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

w Przyszowicach, 

 Dom mieszkalny, Kolonia Beksza. 
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Badania próbek wody w 2019 r. i 2020 r. wykazały, iż 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. 

2.1.3. Kanalizacja deszczowa 

W okresie objętym niniejszym raportem nie wybudowano kanalizacji deszczowej na 

terenie Gminy Gierałtowice.  

Wykonano natomiast projekty przebudowy następujących dróg wraz z budową 

kanalizacji deszczowej: 

 rozbudowa ul. Polnej w Przyszowicach (planowany termin realizacji 2022-2023 rok), 

 przebudowa drogi ul. Działkowej w Paniówkach (planowany termin realizacji 2026 

rok), 

 przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach (planowany termin 

realizacji 2026 rok), 

 budowa chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach wraz z budową kanalizacji 

deszczowej (planowany termin realizacji 2026 rok). 

Ponadto w 2019 r. wykonano analizę jakości wód w rowie zlokalizowanym na terenie 

lasu przy ul. Powstańców Śl. w Paniówkach. Badanie wykonano w związku 

z informacjami o odprowadzaniu ścieków do przedmiotowego rowu z nieruchomości 

położonej przy ul. Powstańców Śl. w Paniówkach. Badanie wykazało, iż do rowu 

odprowadzane są ścieki, w związku z czym wydano decyzję nakazująca przyłączenie 

nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Przeprowadzono również badanie wody 

w rowie melioracyjnym przy ul. Zgrzebnioka/Ofiar Obozów Hitlerowskich 

w Gierałtowicach. 

Ponadto w 2019 r. przeprowadzono analizę jakości wód opadowych odprowadzanych 

do potoku Cienka w Przyszowicach (zgodnie z wydanym pozwoleniem 

wodnoprawnym). 

W celu zapewnienia ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi 

z wód opadowych i roztopowych oraz zapewnienia właściwej drożności sieci kanalizacji 

deszczowej preferuje się wyposażanie nieruchomości w osadniki zawiesiny na 

przyłączach do sieci kanalizacji deszczowej (warunki techniczne przyłączenia). 

Preferowane jest również retencjonowanie wód opadowych na terenach utwardzonych, 

tak aby utrzymać odpływ wód opadowych do sieci i odbiorników na poziomie zbliżonym 

do odpływu naturalnego z danego terenu, przed jego utwardzeniem. 

2.1.4. Utrzymanie drożności administrowanych cieków wodnych 

W latach objętych sprawozdaniem wykonywano prace w zakresie utrzymywania 

drożności administrowanych cieków wodnych na terenie gminy Gierałtowice, tj.: 
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1) w 2019 r. wykonano konserwację następujących cieków: 

 w sołectwie Chudów - rów O-3 (2990 mb) odcinek od przepustu w rejonie 

gazociągu w kierunku granicy z Bujakowem, rów O-3f (320 mb) odcinek od rowu 

O-3 w kierunku ul. Leśnej, rów O-3d (670 mb) odcinek od rowu O-3 w kierunku 

ul. Bocznej, rów Ch-31 (320 mb) odcinek od przepustu w kierunku drogi na Kąty, 

rów O-3f (610 mb) odcinek od ul. Leśnej w kierunku ul. Dworcowej, rów O-3g 

(605 mb) odcinek od ul. Dworcowej w kierunku „Ruska”, rów Ch-22 (430 mb) 

odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku ul. Topolowej, rów O-3 

(120 mb) odcinek przed przepustem na „Kramarnówce”; 

 w sołectwie Gierałtowice – rów Bojkowski (3203 mb) odcinek od ujścia potoku 

Ornontowickiego w kierunku ul. Granicznej, rów O-25 (1140 mb) odcinek od ujścia 

potoku Ornontowickiego w kierunku granicy z Ornontowicami, rów Gierałtowicki 

(1060 mb) odcinek od ujścia w kierunku ul. Korfantego i odcinek od 

przepompowni do rowu Beksza, rów G-7 (324 mb) odcinek od nasypu kolejowego 

w kierunku ul. Miarki, rów Be-8 (384 mb) odcinek od przepustu w rejonie rowu 

Beksza w kierunku lasu, rów Beksza (1475 mb) odcinek od ujścia rowu 

Gierałtowickiego w kierunku lasu, rów Be-12 (545 mb) odcinek od ujścia rowu 

Beksza w kierunku lasu, rów Be-8 (140 mb) odcinek od ujścia w kierunku 

przepustu, rów Be-10 (54 mb) odcinek w rejonie drogi na Bekszę, rów O-25 

(132 mb) odcinek od ujścia do Potoku Ornontowickiego, rów Bojkowski (300 mb) 

odcinek od ujścia do Potoku Ornontowickiego, rów Be-8 odcinek od kolektora 

w kierunku lasu, rów Gierałtowicki (1050 mb) odcinek od ul. Korfantego 

w kierunku drogi na Bekszę, rów Bojkowski (226 mb) odcinek od ul. Granicznej 

w kierunku autostrady A1, rów O-25 (300 mb) odcinek od ujścia do Potoku 

Ornontowickiego w kierunku nasypu kolejowego, rów O-4 (175 mb) odcinek 

w rejonie ul. Stachury i rowu Bojkowskiego, rów przy Wn-18 (32 mb) odcinek 

w rejonie ul. Topolowej, rów Gierałtowicki (26 mb) odcinek przed przepustem 

i nasypem kolejowym; 

 w sołectwie Paniówki – rów Paniówka (1668 mb) odcinek od ul. Wodnej 

w kierunku do ul. Zabrskiej, rów K-7b (540 mb) odcinek od zbiornika Wn-35 

w kierunku ul. Kłodnickiej, rów Paniówka (310 mb) odcinek od przepompowni 

w kierunku ul. Wodnej, rów K-10 (700 mb) odcinek od zbiornika Wn-35, rów  

Ch-7b (575 mb) odcinek od ujścia do Paniówki w kierunku basenu, rów Paniówka 

(160 mb) odcinek w rejonie ul. Wodnej, rów Ch-20 (100 mb) odcinek w rejonie 

ul. Zabrskiej za firmą Carbospec, rów Paniówka (80 mb) odcinek w rejonie 

ul. Wodnej, rów Ch-20 (374 mb) odcinek pomiędzy ul. Podzamcze i ul. Dworską, 

 w sołectwie Przyszowice – rów Cienka stare koryto (2088 mb) odcinek od 

ul. Granicznej w kierunku ul. Brzozowej i przepompowni, rów Cienka nowe koryto 

(1226 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Morcinka, rów Ch-1 (300 mb) 

odcinek od ul. Granicznej w kierunku przepustu rów Ch-2 (380 mb) odcinek od 

nasypu kolejowego w kierunku ul. Spółdzielczej, rów Ch-2 (670 mb) odcinek od 

ul. Polnej w kierunki ul. Gliwickiej przez park, rów Ch-1 (320 mb) odcinek od 

ul. Powstańców Śląskich w kierunku przepompowni przy ul. Gliwickiej, rów Ch-1k 
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(540 mb) odcinek wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy rowami Ch-1 i Ch-2, rów 

Ch-2 (670 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej, rów Ch-1 

(1020 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej, rów D-5a 

(300 mb) odcinek od przepompowni w kierunku posesji Pani Królak, rów Cienka 

nowe koryto (173 mb) odcinek w rejonie ul. Gliwickiej w kierunku nasypu 

kolejowego, rów Cienka stare koryto (110 mb) odcinek w rejonie 

ul. Makoszowskiej, rów Ch-1 (70 mb) odcinek w rejonie ul. Polnej posesji nr 77, 

rów D-5 (140 mb) odcinek od przepompowni w rejonie posesji Pani Królak; 

2) w 2020 r. wykonano konserwację następujących cieków: 

 w sołectwie Chudów – rów O-3 (2990 mb) odcinek od przepustu rejon 

Kramarnówki w kierunku granicy z Bujakowem, rów O-3d (420 mb) odcinek od 

rowu O-3 w kierunku ul. Bocznej, rów Ch-22 (540 mb) odcinek od ujścia do potoku 

Chudowskiego w kierunku ul. Szkolnej, rów O-3f (930 mb) odcinek od ujścia rowu 

O-3 w kierunku ul. Dworcowej, rów O-3i (300 mb) odcinek od ujścia rowu O-3 

w kierunku folwarku, rów Ch-31 (1030 mb) odcinek od ujścia do potoku 

Chudowskiego w kierunku folwarku, rów O-3a (416 mb) odcinek od ujścia rowu  

O-3 w rejonie Kramarnówki w kierunku drogi na Brzezinę, rów Ch-31 (130 mb) 

odcinek w rejonie ul. Jesionowej, rów O-3d (30 mb) odcinek w rejonie łącznika 

ul. Brzezina;     

 w sołectwie Gierałtowice – rów Bojkowski (2585 mb) odcinek od ujścia potoku 

Ornontowickiego w kierunku szkoły i odcinek od wylotu Wn-18 w kierunku A1, 

rów O-25 (850 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku granicy 

z Ornontowicami, rów Gierałtowicki (1952 mb) odcinek od ujścia w kierunku 

przepompowni, rów G-7 (480 mb) odcinek od ujścia w kierunku ul. Miarki, rów 

Bojkowski (148 mb) odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Ogrodowej, rów 

Bojkowski (260 mb) odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kopernika, rów O-7c 

(496 mb) odcinek od ujścia do rowy Bojkowskiego w kierunku ul. Zgrzebnioka, 

rów Be-12 (545 mb) odcinek od ujścia rowu Beksza w kierunku lasu, rów Beksza 

(1475 mb) odcinek od ujścia rowu Gierałtowickiego w kierunku lasu, rów Be-7 

(670 mb) odcinek od przepustu w rejonie rowu Beksza w kierunku lasu; 

 w sołectwie Paniówki – rów Ch-7a (245 mb) odcinek od ujścia do Paniówki 

w kierunku ul. 27-go Stycznia, rów Paniówka (1668 mb) odcinek od ul. Wodnej 

w kierunku do ul. Zabrskiej, rów K-7b (600 mb) odcinek od zbiornika Wn-35 

w kierunku ul. Kłodnickiej, rów Ch-20 (2331 mb) odcinek od ujścia do potoku 

Chudowskiego w kierunku lasu na granicy z Mikołowem, rów Ch-20f (870 mb) 

odcinek od ujścia do Ch-20 w kierunku ul. Zabrskiej, rów Paniówka (118 mb) 

odcinek w rejonie ul. Wodnej, rów Paniówka (410 mb) odcinek od przepompowni 

do ul. Wodnej, rów Ch-20l (170 mb) odcinek od ujścia do Ch-20f w kierunku 

ul. Zamkowej; 

 w sołectwie Przyszowice – rów Cienka stare koryto (2088 mb) odcinek od 

ul. Granicznej w kierunku ul. Brzozowej i przepompowni, rów Cienka nowe koryto 

(1226 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Morcinka, rów Ch-2 (700 mb) 

odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej (660 mb) oraz odcinek 
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od nasypu kolejowego w kierunku ul. Gierałtowickiej (40 mb), rów Ch-1a (560 mb) 

odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej, rów Ch-2a (540 mb) odcinek od 

rowu Ch-1 w kierunku Ch-2 w rejonie nasypu kolejowego i gospodarstwa Wilczek, 

rów K-4a (470 mb) odcinek od ujścia w kierunki ul. Cichej, rów Ch-1 (334 mb) 

odcinek od ul. Powstańców Śląskich w kierunku przepompowni przy ul. Gliwickiej, 

rów Ch-10 (660 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Gierałtowickiej, 

rów Ch-9 (400 mb) odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku 

ul. Brzeg, rów Ch-1 (352 mb) odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej, rów 

Ch-1 (640 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej, rów  

Ch-1a (20 mb) odcinek w rejonie kolektora przy ul. Polnej. 

Działania realizowane w gminie Gierałtowice w okresie sprawozdawczym, w zakresie 

ochrony przed powodzią omówiono w punkcie 2.9., dotyczącym ochrony przed 

skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych oraz bezpieczeństwa chemicznego 

i biologicznego. 

2.1.5. Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

W 2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach 

zorganizowało konkurs pn. „Woda w przyrodzie i życiu człowieka’’. Konkurs polegał na 

wykonaniu rysunku lub plakatu promującego wodę. W konkursie wzięły udział dzieci 

w wieku przedszkolnym. 

W latach objętych raportem w miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice” umieszczono 

artykuł dotyczący kontroli nieruchomości, które nie zostały przyłączone do sieci 

kanalizacji sanitarnej.. 

2.2. Działania w zakresie gospodarki odpadami 

Główne cele w zakresie gospodarki odpadami, przewidziane w Programie Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2019 stanowiło: 

1) wzmocnienie zarządzania, monitoring i optymalizacja istniejącego sytemu 

gospodarki odpadami,  

2) minimalizacja ilości wytworzonych odpadów, wzrost recyklingu odpadów oraz 

sukcesywne zwiększanie udziału odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania poza składowaniem, 

3) minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych oraz wzrost 

efektywności systemu zbierania i zwiększanie udziału tych odpadów poddanych 

procesom odzysku i procesom unieszkodliwiania,  

4) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. do poziomu 40 % w 2019 r.,  

5) zapobieganie nieprawidłowym praktykom dotyczącym gospodarowania odpadami 

komunalnymi przez mieszkańców,  
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6) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

7) kontynuacja kampanii informacyjnej, dotyczącej zasad funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi. 

Pokrywają się one z celami przewidzianymi do realizacji do 2023 roku, określonymi 

w aktualizacji Programu. Założono jedynie, by w 2020 r. nie było składowanych więcej 

niż 35 % masy bioodpadów w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. Ponadto jako cel na kolejne lata określono: 

1) podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, a przez to podniesienie 

skuteczności selektywnej zbiórki odpadów, 

2) stosowanie „zielonych zamówień publicznych”, 

3) realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest, zawartych 

w harmonogramie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Gierałtowice”. 

2.2.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

W latach 2019 – 2020 od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane były odpady 

komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym, w każdej ilości, wytworzonej na 

terenie danej nieruchomości. 

Odpady odbierane były sprzed nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi z dotychczasową częstotliwością, tj.: 

 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co 2 tygodnie, 

 papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe oraz szkło – co 

4 tygodnie,  

 bioodpady – w okresie od kwietnia do listopada –  dwa razy w miesiącu, 

w okresie od grudnia do marca – 1 raz na miesiąc,  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny – raz w roku (zarówno w 2019 r., jak i w 2020 r. zbiórka 

odbywała się w kwietniu). 

Od sierpnia 2020 r. zmieniono minimalną częstotliwość odbierania bioodpadów sprzed 

nieruchomości, tj. w okresie od kwietnia do listopada –  co 2 tygodnie, w okresie od 

grudnia do marca – co 4 tygodnie. Zmieniono również harmonogram ich odbioru -  

odbierane były w dni powszednie, a nie jak do tej pory w soboty. 

W 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chudowie przeprowadzono zbiórkę 

surowców wtórnych (makulatury), by zebrane w ten sposób środki przeznaczyć na 

bieżące potrzeby. 

Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, odpady segregowane i bioodpady były odbierane raz 

w tygodniu. 

W latach 2019 – 2020 Gmina w dalszym ciągu zapewniała, w ramach uiszczonej opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pojemniki na niesegregowane (zmieszane) 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

 

odpady komunalne, które były dostarczane przez podmiot odbierający odpady 

w następujących przypadkach: 

 nowo zamieszkałe nieruchomości,  

 w przypadku potrzeby zwiększenia ilości pojemników ze względu na zwiększenie 

liczby mieszkańców nieruchomości,  

 uszkodzenia dotychczas używanego pojemnika na skutek jego zwyczajowego 

użytkowania. 

Gmina zapewnia, jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 

litrów na 4 osoby zamieszkujące nieruchomość.  

Ponadto Gmina zapewniała worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów: 

 żółte, z przeznaczeniem na plastik, metal i opakowania wielomateriałowe, 

 zielone, z przeznaczeniem na szkło, 

 niebieskie, z przeznaczeniem na papier, 

 brązowe, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (do końca lipca 

2020 r.). 

Z uwagi na ogromną ilość bioodpadów odbieranych w gminie Gierałtowice, biorąc pod 

uwagę koszt zagospodarowania (zwłaszcza odpadu gromadzonego w workach) 

i problemy z odciekami, począwszy od sierpnia 2020 r. zrezygnowano z workowego 

systemu odbioru bioodpadów. Gmina Gierałtowice, w ramach uiszczonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewniła jeden pojemnik koloru brązowego 

do zbierania bioodpadów o pojemności 240 litrów na nieruchomość zamieszkałą. 

Pojemniki  były dostarczane na poszczególne nieruchomości w lipcu i sierpniu 2020 r. 

Po dostarczeniu na wszystkie nieruchomości pojemników od września 2020 r. 

bioodpady odbierane były tylko i wyłącznie z pojemników koloru brązowego.  

Po złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z oświadczeniem o kompostowaniu bioodpadów w kompostowniku przydomowym, 

pojemnik 240-litrowy zostawał zamieniony na pojemnik 120-litrowy (przeznaczony na 

te bioodpady, które nie nadają się do kompostowania). 

W latach objętych raportem w dalszym ciągu istnieje możliwość zainstalowania aplikacji 

Gminy Gierałtowice, której jedną z funkcjonalności jest kalendarz wywozu odpadów (na 

bieżąco aktualizowany). Aplikacja umożliwia włączenie powiadomień o zbliżającym się 

terminie odbioru wybranego rodzaju odpadu z danej części Gminy.  

2.2.2. Przyjmowanie odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów  

i punktach zbiórki 

W latach 2019 – 2020 w dalszym ciągu na terenie Gminy funkcjonował Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany 

w Gierałtowicach przy ul. K. Miarki 89a. 

W ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy 

gminy Gierałtowice mogą we własnym zakresie dostarczać wytworzone na 

nieruchomościach zamieszkałych odpady komunalne: 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 zużyte opony,  

 odpady niebezpieczne, 

 chemikalia, 

 zużyte baterie i akumulatory,  

 bioodpady, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 odpady segregowane (papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe oraz szkło) – począwszy od lipca 2020 r., 

 odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki oraz przeterminowane leki – począwszy od lipca 2020 r. 
Pracownik Punktu przyjmował odpady po sprawdzeniu zgodności z wykazem odpadów 

dopuszczonych do zbierania w Punkcie w gminie Gierałtowice, ich składu 

i zabezpieczenia. 

W latach 2019 – 2020 w dalszym ciągu obowiązywał limit ilości przyjmowanych do 

Punktu odpadów budowlanych i rozbiórkowych do maksymalnie 1 m3/ nieruchomość/rok. 

Pracownik Punktu odmawia przyjęcia odpadów po przekroczeniu limitu odbioru 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych, liczonego łącznie dla wszystkich rodzajów 

odpadów budowlanych. Pozostałe odpady są przyjmowane od właścicieli nieruchomości 

bez ograniczeń ilościowych. 

W latach 2019 – 2020 na bieżąco była prowadzona kontrola zapisów systemu 

monitoringu zainstalowanego na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. Po stwierdzeniu podrzucenia pod bramą Punktu odpadów poza 

godzinami jego pracy zwracano się z prośbą do Komisariatu Policji o podjęcie czynności 

celem ustalenia tożsamości osób, które porzuciły odpady oraz podjęcia działań zgodnie 

z kompetencjami (4 pisma w okresie sprawozdawczym). We wszystkich przypadkach 

sprawców ustalono – dwa razy ukarano karą grzywny w formie mandatu karnego, dwa 

razy pouczono.   

W okresie objętym niniejszym raportem, oprócz dotychczasowych punktów zbierania 

leków zlokalizowanych w następujących miejscach: 

 „Apteka w Chudowie” w sołectwie Chudów 

 Ośrodek Zdrowia w Chudowie, 

 Apteka Św. Barbary w Gierałtowicach, 

 Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach, 

 Apteka „Medico” w Paniówkach, 

 Apteka Św. Anny w Przyszowicach, 

 Apteka „Nasza” w Przyszowicach, 

od lipca 2019 r. istnieje możliwość oddawania leków w: 
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 Ośrodku Zdrowia w Paniówkach, do którego dostarczono pojemnik na 

przeterminowane lub zbędne leki, który poprzednio był zlokalizowany w Aptece 

„Bezcenne Zdrowie” w Gierałtowicach, która zakończyła działalność. 

Punkty zbierania zużytych baterii w dalszym ciągu znajdowały się w instytucjach 

publicznych, placówkach oświatowych oraz placówkach handlowych wymienionych 

poniżej: 

 Urząd Gminy Gierałtowice,  

 Ośrodek Pomocy Społecznej,  

 Pałac w Przyszowicach,  

 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. 

Od stycznia 2020 r. po zmianie przepisów prawa w tym zakresie, wszystkie karty 

przekazania odpadów komunalnych na odpady zbierane w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Gierałtowicach wystawiane były w elektronicznej 

Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). 

2.2.3. Dodatkowa usługa w zakresie odbierania odpadów remontowo – 

budowlanych 

W latach 2019 – 2020 mieszkańcy mogli, podobnie jak w latach poprzednich, korzystać 

z dodatkowej, płatnej usługi polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” 

o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Sposób jej świadczenia i wysokość cen określały zapisy uchwał Rady Gminy: 

 uchwała Nr III/23/2018 z dnia 12.12.2018 r. sprawie rodzajów dodatkowych 

usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 

za te usługi (obowiązująca w 2019 r.) – cena worka wynosiła 183,60 zł,  

 uchwała nr XVI/125/2019 z dnia 17.12.2019 r. w sprawie rodzajów dodatkowych 

usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen 

za te usługi (obowiązująca w 2020 r.) – cena worka wynosiła 194,40 zł.  

2.2.4. Rodzaje i ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych 

W poniższej tabeli zestawiono rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych 

sprzed nieruchomości na terenie gminy Gierałtowice w latach 2019 – 2020, zarówno  

z nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. 
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Tabela 1. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie Gminy w latach 
2019 – 2020 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
2019 r. 2020 r. 

masa [Mg] masa [Mg] 

20 03 01 Niesegregowane odpady komunalne 3 110,0000 3 841,150 

15 01 01 Opakowania z papieru 97,7810 163,710 

20 01 01 Papier 0,000 54,210 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 166,8090 219,220 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 53,8200 165,680 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 1,3660 0,000 

15 01 07 Opakowania ze szkła 333,3940 330,280 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1 413,0600 1 776,950 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 0,0000 3,380 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 227,1300 293,130 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 0,4420 0,152 

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

3,5950 1,669 

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

10,0640 5,110 

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

264,0500 122,650 

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego 21,0200 83,890 

17 03 80 Odpadowa papa 0,0000 4,240 

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

0,0000 0,820 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i 
demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 
09 02 i 17 09 03 

0,0000 13,020 

 

Suma bez odpadów budowlanych 5 417,4610 6 854,821 

Odpady budowlane 285,0700 224,620 

SUMA 5 702,5310 7 079,441 

 

W tabeli 2 podano rodzaje i ilości odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w latach 2019 – 2020. 
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Tabela 2. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującym się na terenie Gminy w latach 
2019 – 2020 

Kod odpadu Rodzaj odpadu 
2019 r. 2020 r. 

masa [Mg] masa [Mg] 

15 01 10* 

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

4,0100 5,900 

16 01 03 Zużyte opony 20,2800 22,820 

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

250,5100 153,360 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

78,1300 162,520 

17 03 80 Odpadowa papa 38,1100 41,420 

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

32,8800 22,660 

20 01 21* Zużyte świetlówki 0,0000 0,130 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,4930 4,533 

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 0,3600 0,400 

20 01 27* 
Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje niebezpieczne 
9,1100 6,480 

20 01 34 Baterie i akumulatory 0,0000 0,103 

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

3,7060 4,666 

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

4,7900 10,036 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 45,2600 63,420 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 213,8000 259,860 

15 01 01  Opakowania z papieru i tektury 

Odbierane od 
sierpnia 2020 r. 

0,930 

20 01 01 Papier i tektura 1,320 

 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,540 

 20 01 39 Tworzywa sztuczne 0,250 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,300 

 

Suma bez odpadów budowlanych  302,8090  379,688 

Odpady budowlane 399,6300 381,960 

SUMA 702,4390 761,648 
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W latach 2019 – 2020 r. ponownie, w stosunku do lat poprzednich, odnotowano wzrost 

ilości odpadów przyjmowanych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. W 2020 r. w Punkcie zebrano największą od 2013 r., tj. od początku 

działania systemu gospodarki odpadami, ilość odpadów. Odpady budowlane 

i rozbiórkowe utrzymują się na poziomie z 2018 r., tj. ok. 400 Mg. Zwrócić należy jednak 

uwagę na ciągły wzrost ilości przyjmowanych w Punkcie odpadów wielkogabarytowych. 

W 2020 r. odpady wielkogabarytowe stanowiły już ponad 1/3 wszystkich przyjętych 

odpadów. 

W tabeli 3 podano ilości zużytych baterii i przeterminowanych leków zebranych 

w punktach zbiórki zlokalizowanych na terenie Gminy. Łącznie w roku 2019 zebrano 

959 kg (1 Mg) przeterminowanych leków i 224 kg (0,2 Mg) baterii. W roku 2020 łączna 

masa zebranych leków wyniosła 985 kg (1 Mg). W tym samym roku odebrano 256 kg 

(0,3 Mg) baterii. 

Tabela 3. Ilości zużytych baterii i akumulatorów oraz przeterminowanych i zbędnych 
leków zebranych w punktach zbiórki na terenie Gminy w latach 2019 – 2020 

Nazwa i adres punktu 
2019 r. 2020 r. 

Masa [kg] Masa [kg] 

BATERIE I AKUMULATORY  

Urząd Gminy Gierałtowice,   

ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice 
102 kg 89 kg 

PPHU „CHELMAR” Maria Wiaterek, Robert Wiaterek,  

ul. Ks. Roboty 58, 44-186 Gierałtowice 
ujęte w pozycji UGG ujęte w pozycji UGG 

PSZOK w Gierałtowicach 0 kg 103 kg 

Ośrodek Pomocy Społecznej,                

ul. Powstańców Śl. 1, 44-186 Gierałtowice 
b.d. b.d. 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach,  

ul. Powstańców Śl. 41, 44-186 Gierałtowice 
0 kg 0 kg 

Pałac w Przyszowicach,                        

ul. Parkowa 11, 44-178 Przyszowice 
0 kg 0 kg 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach,  

ul. Szkolna 4, 44-178 Przyszowice 
0 kg 0 kg 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach,                                      

ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki 
40 kg 27 kg 

Szkoła Podstawowa w Chudowie,             

ul. Szkolna 52, 44-177 Chudów 
82 kg 37 kg 

Sklep Przemysłowy Foks Michał,            

ul. Zwycięstwa 102, 44-177 Paniówki 
b.d. b.d. 

FOKSI Foks Michał,                                            

ul. Zabrska 35, 44-177 Paniówki 
b.d. b.d. 

SUMA 224 kg 256 kg 
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PRZETERMINOWANE LUB ZBĘDNE LEKI 

Apteka Św. Barbary 

ul. Ks. Roboty 76, 44-186 Gierałtowice 
136 kg 193 kg 

Ośrodek Zdrowia w Gierałtowicach 

ul. Powstańców Śl. 1,44-186 Gierałtowice 
59 kg 15 kg 

Apteka „Medico” Musioł 

ul. Swobody 1, 44-177 Paniówki 
266 kg 207 kg 

Ośrodek Zdrowia w Paniówkach 

ul. Zwycięstwa 44, 44-177 Paniówki  

(nowy punkt odbioru od lipca 2019 r.) 

0 kg 25 kg 

Apteka Św. Anny 

ul. Polna 29b, 44-178 Przyszowice 
148 kg 165 kg 

Apteka Św. Barbary  

ul. Parkowa 2b, 44-178 Przyszowice 
216 kg 215 kg 

Ośrodek Zdrowia w Chudowie 

ul. Szkolna 54, 44-177 Chudów 
54 kg 15 kg 

„Apteka w Chudowie” 

ul. Zabrska 2a, 44-177 Chudów 
80 kg 135 kg 

SUMA 959 kg 985 kg 

 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) zniesiony został 

obowiązek regionalizacji w gospodarowaniu odpadami. Zmianie uległa definicja legalna 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), 

a wprowadzono nowy element, jakim jest wpis instalacji komunalnej na listę marszałka 

województwa. 

Do momentu wejścia w życie niniejszego przepisu zarówno niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, jak i bioodpady odebrane z terenu gminy Gierałtowice 

kierowane były do określonych w uchwale Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie 

wykonania „Planu gospodarki odpadami  dla województwa śląskiego na lata 2016-2022” 

regionalnych instalacji przewidzianych do Regionu III. 

Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych, do której w 2019 r. 

przekazywano większość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

z terenu gminy Gierałtowice była instalacja zarządzana przez KOMART Sp. z o.o., 

ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów. Niespełna dwie tony niesegregowanych odpadów 

komunalnych w 2019 r. trafiły do instalacji zarządzanej przez COFINCO POLAND 

Sp. z o.o.,  ul. Graniczna 29, 40-956 Katowice. Z kolei odpady ulegające biodegradacji 

w 2019 r. przewożone były do kompostowni RIPOK zlokalizowanej w Rybniku przy 

ul. Rycerskiej 101, zarządzanej przez BEST-EKO Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory 

oraz do kompostowni administrowanej przez KOMART Sp. z o.o., ul. Szpitalna 7, 44-194 

Knurów. 

W 2020 r., oprócz ww. instalacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

w małych ilościach trafiły do instalacji komunalnych zarządzanych przez MPGK 
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w Zabrzu, Sego Sp. z o.o. oraz BM Recycling Sp. z o.o. 

W 2019 r. i 2020 r. odpady komunalne z grupy 20 oraz 15 przekazywane były do 

procesów odzysku R1, R3, R5, R12, do zbierania, do przekształcenia termicznego, do 

składowania (mała część odpadów wielkogabarytowych). Odpady budowalne o kodzie 

17 01 01 i 17 01 07 poddawano odzyskowi poza instalacjami. Do składowania na 

składowisku przekazywane były zebrane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych odpady o kodzie 17 03 80 (odpadowa papa) i 17 06 04 (materiały 

izolacyjne).  

W okresie objętym raportem ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych odebranych od mieszkańców gminy kolejny rok z rzędu wzrosła (2015 – 

1729,0 Mg, 2016 - 1726,2 Mg, 2017 - 1 891,2 Mg, 2018 - 2 318,9 Mg, 2019 – 3 110,0 Mg, 

2020 – 3 841,2 Mg). W latach 2019 – 2020 wzrastała ilość odbieranych od właścicieli 

nieruchomości odpadów segregowanych (papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła). 

W dalszym ciągu wzrastała również ilość odbieranych i zbieranych bioodpadów (2015 – 

383,8 Mg, 2016 – 341,1 Mg, 2017 - 529,8 Mg, 2018 – 1 189,6 Mg, 2019 – 1 458,3 Mg, 

2020 – 1 840,4 Mg) oraz odpadów wielkogabarytowych (2015 – 119,4 Mg, 2016 – 129,6 

Mg, 2017 – 236,7 Mg, 2018 – 361,0 Mg, 2019 – 437,2 Mg, 2020 – 553,2 Mg). 

Celem ograniczenia ilości odbieranych i zbieranych bioodpadów 2020 r. wdrożono 

system pojemnikowy odbioru bioodpadów, wprowadzono częściowe zwolnienie 

z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, 

którzy posiadają przydomowy kompostownik i kompostują w nim bioodpady (rozdział 

2.1.8.) oraz rozpoczęto wstępne prace nad studium wykonalności dla kompostowni. 

2.2.5. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów 

ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowiska 

Na podstawie obowiązujących przepisów, obowiązkiem Gminy jest osiągnięcie 

wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 

wymaganych poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Poniższe tabele przedstawiają 

osiągnięte przez gminę Gierałtowice poziomy. 

Tabela 4. Osiągnięty przez gminę Gierałtowice poziom recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

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

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poziom wymagany 10 12 14 16 18 20 30 40 50 

Poziom osiągnięty 
przez Gminę 

11,6 25,2 20,7 25,75 20,3 23,0 34,1 43 56 
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Tabela 5. Osiągnięty przez gminę Gierałtowice poziom masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%] 

Rok  2012 
16 lipca 

2013 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

do dnia 16 

lipca 2020 

Poziom wymagany 75 50 50 50 45 45 40 40 35 

Poziom osiągnięty 
przez Gminę 

0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,2 2 86 

Gmina była obowiązana również osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo. Poniższa tabela przedstawia 

dotychczas osiągnięte przez gminę Gierałtowice poziomy. 

Tabela 6. Osiągnięty przez gminę Gierałtowice poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

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

Rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Poziom wymagany  30 36 38 40 42 45 50 60 70 

Poziom osiągnięty 
przez gminę 

100 74,9 97,7 95,7 93,2 96,2 93,6 95 88 

Podsumowując, Gmina Gierałtowice w latach 2012 – 2019, osiągnęła wymagane 

prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz wymagany poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. W roku 2020 r. Gmina osiągnęła wymagane prawem poziomy 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. Nie został osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Na dzień pisania niniejszego raportu trwały czynności wyjaśniające. 

2.2.6. Sprawozdawczość z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Zarówno w 2019, jak i w 2020 r. przeprowadzano weryfikację sprawozdań składanych 

przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zarówno 

pod kątem rodzaju, ilości i sposobu zagospodarowania odpadów, jak i osiąganych przez 

firmy poziomów.  
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Wszystkie sprawozdania wpłynęły w wymaganym przepisami terminie. Wszystkie 

podmioty osiągnęły wymagane przepisami poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2019. W 2020 r. firmy osiągnęły 

wymagane przepisami poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi  metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Firma REMONDIS 

Gliwice Sp. z o.o. nie osiągnęła wymaganego do osiągnięcia do 30 lipca 2020 r. poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. Na dzień pisania niniejszego raportu trwały czynności wyjaśniające. 

W oparciu o dane zawarte w sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości gmina Gierałtowice sporządziła roczne 

sprawozdania z realizacji zadań  z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

2018 r. i 2019 r. Sprawozdanie za 2018 r. przesłano papierowo marszałkowi 

województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w wymaganym 

przepisami terminie, tj. do końca marca 2019 r.. Z kolei sprawozdanie za 2019 r. po raz 

pierwszy przekazano za pośrednictwem elektronicznej bazy danych o produktach 

i opakowaniach oraz gospodarce odpadami w przesuniętym przepisami terminie, tj. do 

końca października. Sprawozdanie za rok 2019 r. skorygowano w grudniu 2020 r. 

W celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzono dokumenty pn. Analiza stanu 

gospodarki odpadami na terenie Gminy Gierałtowice za rok 2018 r. (zamieszczona na 

stronie BIP Urzędu Gminy Gierałtowice w kwietniu 2019 r.) oraz Analiza stanu 

gospodarki odpadami na terenie Gminy Gierałtowice za rok 2019 r. (zamieszczona na 

stronie BIP Urzędu Gminy Gierałtowice w kwietniu 2020 r. – aktualizacja 

w październiku 2020 r.). 

2.2.7. Przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz nowa umowa na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 

W celu zapewnienia ciągłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 r. 

ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gierałtowice oraz obsługa 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych”. Od początku 2018 r. do 

końca czerwca 2019 r. odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zajmowała się firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. Po rozstrzygnięciu ogłoszonego 

w 2019 r. przetargu umowę na jeden rok podpisano po raz kolejny z firmą REMONDIS 

Gliwice Sp. z o.o. W I półroczu 2020 r. po raz kolejny ogłoszono przetarg. Po wyborze 

najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przetargu w dniu 10.07.2020 r. gmina 
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Gierałtowice podpisała umowę z firmą REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. Czas trwania 

umowy został określony od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2022 r. Ważną zmianą 

wprowadzoną w tej umowie, wynikającą ze zmiany przepisów prawa, jest sposób 

rozliczania się Gminy z firmą – z ryczałtowego na rozliczanie od każdej tony odebranego 

odpadu. 

2.2.8. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz częściowe 

zwolnienia 

Podobnie jak w latach poprzednich, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki 

opłaty.  

W okresie objętym raportem, ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Gierałtowice, dwukrotnie uległa zmianie 

wysokość miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak 

w latach 2019 – 2020 stawka opłaty kształtowała się następująco: 

Tabela 7. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

okres 01.2018 - 07.2019 08.2019 - 07.2020 od 08.2021 -  

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

selektywny 13,50 zł 20,80 zł 36,30 zł 

nieselektywny 27,00 zł * 41,60 zł * 145,20 zł ** 

* wybierana przez właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierali odpadów w sposób selektywny (od 08.2021 r. nie ma 

takiej możliwości) 

** podwyższona stawka opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, naliczana w drodze decyzji przez wójta gminy 

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele 

nieruchomości, po zmianie wysokości stawek, otrzymali zawiadomienia o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obliczonej w oparciu o dane 

zawarte w złożonej przez nich deklaracji oraz nowej stawki opłaty. Właściciele 

nieruchomości nie mieli obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczają opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Zawiadomienia 

wysyłano odpowiednio w sierpniu 2019 r. oraz w sierpniu 2020 r.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości w dalszym 

ciągu wnosili bez wezwania na rachunek Urzędu kwartalnie: do 31 marca (I kwartał), 

30 czerwca (II kwartał), 30 września (III kwartał), 15 grudnia (IV kwartał).  

W przypadku gdy w 2019 r. właściciel nieruchomości nie uiszczał opłaty w wysokości 

podanej w zawiadomieniu, był on telefonicznie informowany o zaległości. Po 

stwierdzeniu braku wpłaty, pomimo informacji telefonicznej, Wójt Gminy Gierałtowice 

wszczynał postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi z nieruchomości, celem podjęcia dalszych działań 

egzekucyjnych.  

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 

w dniu 6 września 2019 r. pozwoliła na umieszczenie w zawiadomieniu o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pouczenia, iż stanowi on podstawę 

wystawienia tytułu wykonawczego, co uprościło czynności zmierzające do zastosowania 

środków egzekucyjnych (w razie uchylania się od zapłaty). W związku z tymi zapisami 

w kwietniu 2020 r. wysłano powtórnie 127 zawiadomień o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczących zmiany stawki opłaty 

obowiązującej od sierpnia 2019 r. Zawiadomienia wysyłane w sierpniu 2020 r. 

zawierały już pouczenie.  

Od sierpnia 2020 r. nie ma możliwości wyboru wyższej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady na nieruchomości 

nie są zbierane w sposób selektywny (obowiązkowa segregacja odpadów na 

nieruchomościach). Część właścicieli bez wezwania złożyło stosowne deklaracje 

zmieniające. Pozostali po pisemnym wezwaniu dokonali zmian. 

Od sierpnia 2016 r. właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 

wchodzący w skład rodziny wielodzietnej mogą skorzystać ze zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi. Do końca lipca 2020 r. zwolnienie 

częściowe obejmowało tę opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która 

dotyczyła członków rodziny wielodzietnej i przekraczała kwotę 50 zł w odniesieniu do 

wszystkich członków rodziny wielodzietnej w przypadku odpadów komunalnych 

zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, bądź kwotę 95 zł w odniesieniu do 

wszystkich członków rodziny wielodzietnej w przypadku odpadów komunalnych 

zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny. Od sierpnia 2020 r. zmieniono 

sposób zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wchodzący w skład 

rodziny wielodzietnej. Zwolnienie skutkuje zmniejszeniem o kwotę 3,00 zł miesięcznie 

od jednego mieszkańca wchodzącego w skład rodziny wielodzietnej, wymiaru opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny. 

Do dnia 31.12.2020 r. do Urzędu Gminy Gierałtowice wpłynęło 246 deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez 

właścicieli nieruchomości, na których mieszkają rodziny wielodzietne, o których mowa 

w ustawie o Karcie Dużej Rodziny, w tym 136 deklaracje w latach 2019 – 2020. Tak duża 

ilość złożonych deklaracji wynikła ze zmiany sposobu naliczenia zwolnienia. 

Od sierpnia 2020 r. wprowadzono nowe częściowe zwolnienie w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w pierwszej kolejności powinni dążyć do 

zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości 

w kompostownikach przydomowych. W związku z tym każdy kto już je kompostuje lub 

ma taki zamiar, miał prawo do skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 1,00 zł miesięcznie od jednego 

mieszkańca nieruchomości. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia było złożenie przez 

właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zawierającej oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego 

i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Do dnia 

31.12.2020 r. do Urzędu Gminy Gierałtowice wpłynęło 197 deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli 

nieruchomości, na których kompostowane są bioodpady w kompostownikach 

przydomowych. 

Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r 

ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w całości zostały 

przekazane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu: odbierania, transportu, 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego 

systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. 

2.2.9. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

W 2019 i w 2020 r. wszystkie nieruchomości zamieszkałe z terenu gminy Gierałtowice 

(według wiedzy Urzędu) miały określoną wysokość opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (w złożonych deklaracjach bądź w wydanych przez Wójta 

Gminy Gierałtowice decyzjach określających wysokość opłaty).  

W latach 2019 – 2020 działania Gminy były ukierunkowane na weryfikację 

prawidłowości danych zawartych w złożonych deklaracjach. Porównywano ilość osób 

wykazanych w deklaracjach i osób zameldowanych, analizowano wykaz 

nowonarodzonych dzieci i wykaz zgonów. W wielu przypadkach mieszkańcy korygowali 

dane zawarte w złożonych deklaracjach lub składali dodatkowe dokumenty lub 

oświadczenia. 

Gmina podejmowała również na bieżąco działania zmierzające do złożenia deklaracji 

przez właścicieli nieruchomości nowo zamieszkałych.  

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel 

nieruchomości może składać pisemnie lub w formie elektronicznej, tj. przesłać za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) (od listopada 2015 r.). Warunkiem 

złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu 

lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W 2019 r. na skrzynkę 

podawczą Gminy Gierałtowice na platformie ePUAP wpłynęła 1 deklaracja o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2020 r. ilość ta wzrosła do 17 

deklaracji. 
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Z analizy wpisów w Bazie Azbestowej wynika, iż na obszarze Gminy Gierałtowce na 

terenie nieruchomości należących do osób prawnych, występują wyroby zawierające 

azbest będące własnością: 

 Rzymsko – Katolickiej Parafii Świętego Jana Nepomucena, ul. Powstańców 1,  

44-178 Przyszowice, 

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

W okresie objętym niniejszym raportem zaktualizowano wpis dotyczący podmiotu PKP 

Energetyka S.A. Zakład Śląski. Na nieruchomościach należących do tego podmiotu nie 

ma już wyrobów zawierających azbest. 

Pozostałe wyroby zawierające azbest znajdują się na terenie nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych. 

2.2.10. Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami przez mieszkańców 

W latach 2019 – 2020 podmiot odbierający odpady komunalne w przypadku 

niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania 

odpadów, powiadamiał gminę telefonicznie lub mailowo. Po zweryfikowaniu powyższej 

informacji telefonicznie kontaktowano się z właścicielem przedmiotowej nieruchomości 

i pouczano go o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Ponadto dokonywano 

analizy wykazu ilości odebranych worków z selektywnie zebranymi odpadami 

komunalnymi sprzed poszczególnych nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy 

Gierałtowice, sporządzanego przez firmę REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. W okresie 

objętym niniejszym raportem wystosowano 36 pism wzywających właścicieli 

nieruchomości do złożenia wyjaśnień w przedmiocie prowadzenia segregacji odpadów. 

W 2019 r. wydano dwie decyzje naliczające opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi według wyższej stawki dla właścicieli nieruchomości, którzy nie zbierali 

odpadów sposób selektywny. W uchwale Nr XXIV/174/2020 z dnia 03.07.2020 r. 

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. 

Woj. Śl. poz. 5494), obowiązującej od sierpnia 2020 r. określono podwyższoną stawkę 

opłaty, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, stanowiącą czterokrotność stawki podstawowej. Do 

końca 2020 r. nie prowadzono postępowania w tym zakresie.  

W okresie objętym niniejszym raportem, po każdym zgłoszeniu (również anonimowym) 

przeprowadzano kontrolę nieruchomości, na której zachodziło podejrzenie spalania 

odpadów w piecu centralnego ogrzewania – w 2019 r. przeprowadzono 44 kontrole, 

natomiast w 2020 r. przeprowadzono 22 kontrole. W większości przypadków nie 

stwierdzono spalania odpadów. Jednakże łącznie w 12 przypadkach badanie odpadu 

paleniskowego potwierdziło spalanie odpadów w kotłach centralnego ogrzewania. 

Sprawy zostały przekazane na policję, a na właścicieli nieruchomości została nałożona 

kara grzywny. 
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Do właścicieli nieruchomości wobec których zaistniało podejrzenie spalania paliwa złej 

jakości lub spalania odpadów (a nie potwierdzone badaniem) wysłane były również 

pisma pouczające o obowiązujących zakazach. 

Ponadto w 2019 r. przeprowadzono 2 kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości 

roślinnych na powierzchni ziemi. W 2020 r. była 1 taka kontrola. 

2.2.11. Kontrola podmiotu odbierającego odpady komunalne 

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 

Gierałtowice i zagospodarowania tych odpadów określa tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, właściciel 

nieruchomości miał możliwość zgłoszenia zaistniałej sytuacji w formie elektronicznej na 

adres e-mail: ros@gieraltowice.pl lub odpady@gieraltowice.pl do 3 dni roboczych po 

terminie odbioru określonego rodzaju odpadów komunalnych lub niewłaściwego 

świadczenia usługi przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Informacja taka może być również przekazana osobiście w Referacie Ochrony 

Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice lub 

telefonicznie pod numerem telefonu (32) 301 13 91. 

W okresie objętym niniejszym raportem do podmiotu odbierającego odpady komunalne 

skierowano mailowo około 125 reklamacji, dotyczących ok. 165 adresów. Zgłoszenia 

dotyczyły przede wszystkim nieodebrania odpadów w terminie podanym 

w harmonogramie. Po stwierdzeniu przez podmiot, iż samochód w danym terminie nie 

przyjechał pod wskazaną nieruchomość, odpady do 3 dni roboczych były odbierane. 

Część reklamacji dotyczyła nieodstawiania pojemników na miejsce po zrealizowanej 

usłudze odbioru odpadów niesegregowanych, niepozostawiania pustych worków na 

odpady segregowane, czy też niepodstawienia zgłoszonego do wymiany pojemnika na 

niesegregowane odpady komunalne. 

W ramach realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów w latach 2019 – 

2020 w stosunku do podmiotu odbierającego zgłaszano następujące zastrzeżenia: 

1) pozostawianie za małej ilości pustych worków w trakcie odbierania odpadów 

segregowanych (nastąpiła poprawa), 

2) nieodstawianie pojemników na miejsce po odbiorze niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (nastąpiła poprawa), 

3) niesporządzanie każdorazowo po wywozie odpadów ulegających biodegradacji 

przypadającym w danym miesiącu listy adresów, z których odebrano więcej niż 

10 worków brązowych i przekazywanie jej w formie elektronicznej do Referatu 
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Ochrony Środowiska wraz ze szczegółowym wykazem ilości odebranych worków 

z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi (nastąpiła poprawa), 

4) odbieranie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w terminach 

przypadających dla odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych (oklejono 

pojemniki na niesegregowane odpady komunalne i dookreślono harmonogram), 

5) zanieczyszczanie dróg odciekami z odbieranych odpadów ulegających 

biodegradacji (jednokrotnie naliczono karę umowną). 

Kilkukrotnie w latach 2019 – 2020 weryfikowany był wykaz ilości odebranych worków 

z selektywnie zebranymi odpadami komunalnymi sprzed poszczególnych 

nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Gierałtowice, sporządzany przez firmę 

REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. Ilość worków faktycznie wystawianych przed 

nieruchomościami  została ustalana na podstawie zdjęć sporządzonych w dniu wywozu 

odpadów segregowanych na terenie sołectw: Paniówki, Chudów, Gierałtowice 

i Przyszowice. Wykaz następnie był porównywany z ilością wpisywaną do wykazu 

otrzymanego z firmy. Po ewentualnym stwierdzeniu nieprawidłowości odpowiedni 

zapis wpisywany był do protokołu odbioru zadania za dany miesiąc, na podstawie 

którego potwierdzana jest realizacja zadania. 

Ponadto kontrolowano firmę REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. pod kątem dokumentowania 

ilości odbieranych odpadów ulegających biodegradacji (2019 r.) oraz niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych (2020 r.). 

Na bieżąco kontrolowany w terenie był również punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (utrzymanie czystości i porządku, nieprzepełnienie kontenerów, 

prawidłowa ewidencja odpadów). 

2.2.12. Rejestr działalności regulowanej 

Zgodnie z art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 

działalnością regulowaną, w związku z czym działalność w tym zakresie mogą 

prowadzić na terenie gminy Gierałtowice podmioty wpisane do rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Gierałtowice. 

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. w rejestrze działalności regulowanej na terenie 

gminy Gierałtowice wpisanych jest 9 firm (tabela 8). W 2020 r. do ww. rejestru wpisano 

firmę Natezja Sp. z o.o. Dwie firmy zmieniły nazwę. 
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Tabela 8. Wykaz firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
gminy Gierałtowice według stanu na 31.12.2020 r. 

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. PreZero Recycling Południe Sp. z o.o. 

(poprzednio KOMART Sp. z o.o.) 
44-194 Knurów, ul. Szybowa 44                           
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. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. 

44-178 Przyszowice, ul. K. Miarki 1                         
tel. (32) 301-15-21 do 22 

9. Natezja Sp. z o.o. 
44-153 Trachy, ul. Raciborska 25 g                     
tel. (32) 700-76-36, 503-811-312 

 

2.2.13. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych 

Ilość podpisanych umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice: 

 na koniec 2019 r. – 230 umów, 
 na koniec 2020 r. – 232 umowy. 

Pod koniec 2020 r. sporządzono listę nieruchomości niezamieszkałych, na których 

prowadzona jest działalność gospodarcza, które w kolejnych miesiącach należy 

skontrolować w zakresie prowadzonej gospodarki odpadami. 

2.2.14. Dzikie wysypiska odpadów oraz odpady w miejscu nieprzeznaczonym do 

ich składowania lub magazynowania 

W latach 2019 – 2020 na terenie gminy Gierałtowice, wiosną i jesienią przeprowadzane 

były kontrole w celu identyfikacji miejsc występowania dzikich wysypisk odpadów i ich 

późniejszej likwidacji. Na bieżąco usuwane były odpady znajdujące się na poboczach 

dróg gminnych. 

Wójt Gminy na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). w przypadku stwierdzenia odpadów w miejscu 

nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania, w drodze decyzji 

wydawanej z urzędu, nakazuje usunięcie odpadów. W 2019 r. wszczęto dwa 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

 

postępowania w tym trybie. Jedno z nich zakończyło się wydaniem decyzji nakazującej 

usunięcie zalegających na działkach odpadów (tzw. „słony żużel”). Odpady, po 

przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego, zostały usunięte w sierpniu 2020 r. 

Drugie z postępowań jest w dalszym ciągu prowadzone.  

Ponadto w latach 2019 – 2020 skierowano 5 pism do właścicieli nieruchomości, 

wzywających do złożenia wyjaśnień, czy posiadają informacje na temat odpadów 

porzuconych na ich działkach. We wszystkich przypadkach właściciele we własnym 

zakresie usunęli odpady ze swoich działek. 

W latach 2019 – 2020 na terenie gminy Gierałtowice, w okresie wiosennym i jesiennym, 

przeprowadzane były kontrole w terenie w celu identyfikacji miejsc występowania 

dzikich wysypisk śmieci i ich późniejszego usunięcia. Zarówno odpady znajdujące się 

przy drogach gminnych, jak i na pozostałych gminnych działkach, są w miarę możliwości 

usuwane na bieżąco przez jednostki Gminy. 

W lutym 2019 r. ujawniono, iż w sołectwie Przyszowice w dwóch miejscach porzucone 

zostały odpady niebezpieczne, tzw. „słony żużel”.  Ze względu na niebezpieczny 

charakter odpadów, podjęto decyzję o ich usunięciu z działki gminnej i przyległego 

terenu, w ramach procedury zarządzania kryzysowego. Zakres prac polegał na 

wykonaniu badań chemicznych odpadów nielegalnie zdeponowanych w sołectwie 

Przyszowice, usunięciu odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem 

i unieszkodliwieniem do uprawnionych instalacji docelowego zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych oraz przeprowadzenie oceny potencjalnego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi po usunięciu odpadów. Odpady usunięto w miesiącu kwietniu 2019 r. 

Z raportu dotyczącego oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi terenu, na którym 

nielegalnie zdeponowane były odpady w miejscowości Przyszowice, wynikło, iż w 

powierzchniowej warstwie gleby stwierdzono przekroczenia wartości arsenu, baru, 

kadmu oraz glinu. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu talerzykowania, celem 

zrekultywowania gleby na przedmiotowym obszarze. Prace wykonano w lipcu 2019 r.  

2.2.15. Realizacja zadań w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi 

azbest 

W latach 2019 – 2020 obowiązywał „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. W latach objętych 

raportem nie aktualizowano niniejszego programu, ani też nie pozyskiwano środków 

zewnętrznych na dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu azbestu. 

W dalszym ciągu istniała możliwość uzyskania dotacji z budżetu gminy na zasadach 

określonych w uchwale Nr VIII/63/11 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19.05.2011 r. 

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla osób fizycznych na 

dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu i unieszkodliwiania 

odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy 

Gierałtowice (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 132 poz. 2486). 
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Informacja o możliwości dofinansowania poniesionych kosztów związanych 

z załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest 

znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice oraz na tablicach 

ogłoszeń. Ponadto informacje te udzielane są mieszkańcom osobiście bądź telefonicznie 

w Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej. 

W latach 2019 – 2020 nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie dofinansowania.  

W okresie objętym raportem azbest został usunięty z 10 obiektów, w tym całkowicie z 9 

nieruchomości. 

Wszystkie zmiany zapisywane były na bieżąco w krajowej Bazie Azbestowej 

(www.bazaazbestowa.gov.pl).  

Poniższa tabela przedstawia ilość obiektów, z których usunięto azbest i kwotę 

przyznanej dotacji z podziałem na poszczególne miejscowości w latach 2013 – 2020. 

Tabela 9. Ilość obiektów, z których usunięto azbest i kwotę przyznanej dotacji z podziałem na 

poszczególne miejscowości w latach 2013 – 2020. 

 2013 – 2018 2019 2020 2013 – 2020 

 
 

miejscowość 

Ilość 
obiektów            
z których 
usunięto 
azbest 
[szt.] 

kwota 
przyznanej 

dotacji 

Ilość 
obiektów            
z których 
usunięto 
azbest 
[szt.] 

kwota 
przyznanej 

dotacji 

Ilość 
obiektów            
z których 
usunięto 

azbest 
[szt.] 

kwota 
przyznanej 

dotacji 
SUMA SUMA 

Chudów 10 

4.934,45 
zł 

0 

0,00 zł 

5 

00,00 zł 

15 

4.934,45 
Gierałtowice 12 2 0 14 

Paniówki 6 1 0 7 

Przyszowice 1 1 1 3 

 39 
Źródło: opracowanie własne  

 

W 2019 r. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Programowej „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032", 

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). Dotychczasowy wskaźnik przyjmowany do 

określenia wagi (11 kg/m2), zastąpiono wskaźnikiem 15 kg/m2 i taka też wartość jest od 

28.06.2019 r. domyślnie stosowana w systemie Bazy Azbestowej. W związku 

z powyższym w tabeli 10 przedstawiono zewidencjonowane ilości wyrobów 

zawierających azbest w obiektach będących własnością osób fizycznych i osób 

prawnych, w poszczególnych sołectwach Gminy, z uwzględnieniem nowej wartości 

wskaźnika według stanu na dzień 31.12.2020 r.  
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Według zaktualizowanych danych na terenie gminy Gierałtowice na dzień 31.12.2020 r. 

znajduje się 117 nieruchomości, na których zlokalizowanych jest 151 obiektów 

pokrytych wyrobami zawierającymi azbest. 

Na terenie Gminy Gierałtowce na terenie nieruchomości należących do osób prawnych, 

występują wyroby zawierające azbest będące własnością: 

 Rzymsko – Katolickiej Parafii Świętego Jana Nepomucena, ul. Powstańców 1,  

44-178 Przyszowice (1 lokalizacja), 

 Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice (3 lokalizacje). 

Pozostałe wyroby zawierające azbest znajdują się na terenie nieruchomości 

stanowiących własność osób fizycznych. 

Tabela 10. Masa wyrobów azbestowych w kg według miejscowości – stan na 31.12.2020 r. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wpisów z bazy azbestowe 

2.2.16. Edukacja propagująca prawidłową gospodarkę odpadami 

W gminie Gierałtowice w dalszym ciągu duży nacisk kładzie się na propagowanie 

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

i dorosłych mieszkańców Gminy. 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, w roku 2019 Gmina Gierałtowice aktywnie 

uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Do udziału w akcji zaproszono przedszkola, 

szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy. Dzieci 

w wieku przedszkolnym zebrały małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny. Natomiast uczniowie szkół oraz członkowie organizacji sprzątali 

pobocza dróg oraz skwery. Uprzątnięto otoczenia szkół, boiska szkolne, pobocza dróg, 

ulic, skwery, cmentarze, przystanki autobusowe, tereny wzdłuż tras rowerowych, itp. 

W szkołach przeprowadzono pogadanki na temat segregacji odpadów, oszczędzania 

wody i energii oraz zorganizowano wycieczki o tematyce ekologicznej. Worki i rękawice 

do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zapewnił Urząd Gminy 

Gierałtowice. Poprzez udział w dniach sprzątania świata uczniowie zapoznali się 

Miejscowość 

ZINWENTARYZOWANE UNIESZKODLIWIONE 
POZOSTAŁE DO 

UNIESZKODLIWIENIA 

razem osoby 
fizyczne 

osoby 
prawne 

razem osoby 
fizyczne 

osoby 
prawne 

razem osoby 
fizyczne 

osoby 
prawne 

Chudów 88 675 79 375 9 300 40 675 35 455  5220 48 000 43 920 4 080 

Gierałtowice 44 698 38 566 6 132 9 013 8 881 132 35 685 29 685 6 000 

Paniówki  48 041 48 041  0  4 391 4 391 0 43 650 43 650 0 

Przyszowice 44 514 40 002 4 512 2 232 2 232 0 42 282 37 770 4 512 

SUMA 225 928 205 984 19 944 56 311 50 959  5 352 169 617 155 025 14 592 
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z problemem dzikich wysypisk śmieci oraz mieli okazję zdobycia informacji na temat 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

W ramach nagrody za udział w akcji „Sprzątania Świata” w 2019 r. uczniom klas I-III 

szkół podstawowych przekazano zeszyty i książki pt. „Jak zostać Wielkim Mistrzem 

Segregacji”. 

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem 

wirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, akcja „Sprzątania 

Świata” została przeprowadzona tylko w szkołach. Uczniowie sprzątali teren wokół 

szkół. Worki i rękawice do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zapewnił 

Urząd Gminy Gierałtowice. 

W 2019 r. opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano książeczki edukacyjne oraz 

zeszyty zadań.  Publikacje są skierowane do dzieci klas I-III szkół podstawowych. 

Wiodącym tematem książeczki edukacyjnej jest gospodarka odpadami. Bohaterem 

publikacji jest Giermek Gerhard, pochodzący z Gierałtowic, którego marzeniem jest 

zostać Strażnikiem Segregacji.   

W 2019 r. dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Przyszowicach zorganizowano 

warsztaty pn. „W śląskim domu segregujemy śmieci”, podczas których dzieci uczyły się 

segregacji odpadów.  

W 2019 r. pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice 

przeprowadzili prelekcje dotyczące segregacji odpadów komunalnych w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach oraz Świetlicy GOK w Gierałtowicach.  

Gmina Gierałtowice w 2019 r. wzięła udział w konkursie dla administracji lokalnego 

samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne mieszkańcom i zasadom jednolitego 

systemu segregacji odpadów działania edukacyjne dla mieszkańców prowadzone na 

terenie gminy, zajmując w nim II miejsce. W ramach nagrody otrzymano pojemniki do 

segregacji odpadów, które zostały przekazane do szkół na terenie Gminy Gierałtowice. 

Wzorem lat ubiegłych w 2019 i w 2020 r. wydano kalendarze zawierające harmonogram 

wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Gierałtowice na dany rok 

kalendarzowy. Kalendarze zostały przekazane mieszkańcom wraz miesięcznikiem 

„Wieści Gminy Gierałtowice”. Kalendarze zawierały również scenki z bohaterami 

kampanii „Zmieniasz siebie – Zmieniasz świat”. W 2019 r. scenka nawiązywała do 

tematyki związanej z segregacją odpadów i kompostowania bioodpadów. Natomiast w 

2020 r. scenka zachęcała do zapobiegania wytwarzania odpadów i ponownego ich 

wykorzystania.  

Mając na uwadze dotarcie z informacjami do jak największej liczby mieszkańców, 

w latach 2019 – 2020 w miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice” oraz profilu 

facebookowym gminy Gierałtowice publikowano informacje z zakresu ochrony 

środowiska, w tym te dotyczące gospodarki odpadami, których tematem było:  

1) zachęcanie do ograniczenia ilości bioodpadów w strumieniu odpadów 

komunalnych, 
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2) postępowanie z bioodpadami, celem zapobiegania powstawaniu odcieków,  

3) zachęcanie do kompostowania bioodpadów w kompostownikach 

przydomowych, 

4) zachęcanie do zapobiegania powstawania odpadów, 

5) zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

6) zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i obowiązujących częściowych zwolnień z opłaty, 

7) komunikaty o zmianach w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, 

terminach zbiórek odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

W latach 2019 – 2020 na stronie internetowej gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl 

na bieżąco aktualizowano zakładkę „Gospodarka odpadami”, w której znajdują się 

wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice. Dzięki niej można w szybki sposób znaleźć 

wszystkie potrzebne informacje. Znajdują się tam również wszystkie, wynikające 

z obowiązujących przepisów prawa, informacje. 

W Urzędzie Gminy Gierałtowice prowadzona jest biblioteczka zawierająca filmy DVD 

oraz książki poruszające tematy ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami.  

Szczegółowy opis przeprowadzonych akcji, opis artykułów oraz inne działania z zakresu 

edukacji opisane  zostały w rozdziale 2.10. niniejszego raportu. 

2.3. Działania w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb 

Celem ochrony powierzchni ziemi i gleb, zgodnie z Programem Ochrony Środowiska 

Gminy Gierałtowice, jest zapobieganie zanieczyszczeniu gleb, jak również zachowanie 

możliwie dobrego stanu gleb rolniczych, koordynowanie i wspieranie działań 

upowszechniania dobrych praktyk rolniczych, promocja rolnictwa ekologicznego 

i agroturystyki. 

2.3.1. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi  

W latach 2019 – 2020 Gmina Gierałtowice, podobnie jak w latach poprzednich, wspólnie 

ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział Mikołów, 

Powiatowym Inspektoratem Weterynarii oraz Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą 

w Gliwicach organizowała bezpłatne szkolenia dla rolników z terenu Gminy obejmujące 

poniższe zagadnienia: 

 zakres działania i świadczenia Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Placówki Terenowej w Gliwicach,  

 bieżąca informacja nt. działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 

w Gliwicach, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział 

w Gliwicach oraz działań Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gliwicach, 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

 

 wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie na rok 2019 oraz 2020, 

 obowiązek zarejestrowania się w bazie BDO z dniem 1 stycznia 2020 r., 

 informacje o planach nawozowych, wapnowaniu gleb, zapobieganiu się szerzeniu 

afrykańskiego pomoru świń, 

 bieżących zmian w przepisach dotyczących rolnictwa. 

W 2020 r. przeprowadzono atestację opryskiwaczy dla rolników Gminy Gierałtowice 

celem zapewnienia prawidłowości stosowania środków ochrony roślin, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa z jednoczesną akcją informacyjną dotyczącą 

wprowadzania do obrotu płodów rolnych stwarzających zagrożenie zdrowia ludzi 

i zwierząt (25 kwietnia, 1 i 2 maja 2020 r.). Zadanie to wykonywane jest raz na 3 lata 

(ostatnie odbyło się w 2017 r.) . 

W dniu 10 września 2019 r. przeprowadzono szkolenie rolnicze pn. „Możliwości 

ochrony roślin rolniczych w obliczu zmian w dostępie do substancji czynnych 

Fungicydów”, przeprowadzone przez Instytut Ochrony Roślin w Sośnicowicach. 

W latach sprawozdawczych Gmina Gierałtowice tradycyjnie włączyła się, w akcję 

nawiązują do ochrony powierzchni ziemi, jest akcja „Sprzątanie świata”. Do udziału 

w niej zaproszono przedszkola, szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na 

terenie naszej Gminy. Dzieci w wieku przedszkolnym zebrały małogabarytowy zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny. Natomiast uczniowie szkół oraz członkowie 

organizacji sprzątali pobocza  dróg oraz skwery. Uprzątnięto otoczenia szkół, boiska 

szkolne, pobocza dróg, ulic, skwerów, cmentarze, przystanki autobusowe, tereny wzdłuż 

tras rowerowych, itp. Poprzez udział w dniach sprzątania świata uczniowie zapoznali się 

z problemem dzikich wysypisk śmieci, ich szkodliwego wpływu na powierzchnię gleb 

i ziemi oraz mieli okazję zdobycia informacji na temat utrzymania czystości i porządku 

w gminie. W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną 

z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, 

akcja „Sprzątania Świata” została przeprowadzona tylko w szkołach. Uczniowie sprzątali 

teren wokół szkół. Worki i rękawice do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych 

odpadów zapewnił Urząd Gminy Gierałtowice. 

W Referacie Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy Gierałtowice znajdują się filmy DVD poruszające tematykę ochrony środowiska, 

między innymi ochrony gleby. Pozycje wypożyczane są szkołom na terenie Gminy jako 

pomoc dydaktyczna w prowadzeniu lekcji przyrody oraz biologii. 

2.3.2. Likwidacja dzikich wysypisk 

W latach 2019 – 2020 na terenie gminy Gierałtowice, w okresie wiosennym i jesiennym, 

przeprowadzane były kontrole w terenie w celu identyfikacji miejsc występowania 

dzikich wysypisk śmieci i ich późniejszego usunięcia. Zarówno odpady znajdujące się 

przy drogach gminnych, jak i na pozostałych gminnych działkach, są w miarę możliwości 

usuwane na bieżąco przez jednostki Gminy. 
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W lutym 2019 r. ujawniono, iż w sołectwie Przyszowice w dwóch miejscach porzucone 

zostały odpady niebezpieczne, tzw. „słony żużel”. Ze względu na niebezpieczny 

charakter odpadów, podjęto decyzję o ich usunięciu z działki gminnej i przyległego 

terenu, w ramach procedury zarządzania kryzysowego. Zakres prac polegał na 

wykonaniu badań chemicznych odpadów nielegalnie zdeponowanych w sołectwie 

Przyszowice, usunięciu odpadów wraz z ich załadunkiem, transportem 

i unieszkodliwieniem do uprawnionych instalacji docelowego zagospodarowania 

odpadów niebezpiecznych oraz przeprowadzenie oceny potencjalnego zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi po usunięciu odpadów. Odpady usunięto w miesiącu kwietniu 2019 r. 

Z raportu dotyczącego oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi terenu, na którym 

nielegalnie zdeponowane były odpady w miejscowości Przyszowice, wynikło, iż 

w powierzchniowej warstwie gleby stwierdzono przekroczenia wartości arsenu, baru, 

kadmu oraz glinu. W związku z tym podjęto decyzję o wykonaniu talerzykowania, celem 

zrekultywowania gleby na przedmiotowym obszarze. Prace wykonano w lipcu 2019 r.  

Odpady z drugiego miejsca w sołectwie Przyszowice, stanowiącego własność osoby 

prawnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i egzekucyjnego, zostały 

usunięte w miesiącu sierpniu 2020 r. 

2.3.3. Usuwanie skutków eksploatacji górniczej 

Usuwanie skutków eksploatacji górniczej leży w kompetencji zakładów wydobywczych, 

prowadzących eksploatację na terenie gminy Gierałtowice. 

Spośród zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2023 podejmowano niżej wymienione 

działania: 

1) Dla zadania „Wykonanie regulacji potoku Chudowskiego” została sporządzona 

dokumentacja projektowa. 

2) Z zadania pn. „Budowa przepompowni w dolinie potoku Gierałtowickiego wraz 

z rekultywacją terenu przyległego” w 2014 r. została wykonana przepompownia 

wraz ze zbiornikiem. Do uzgodnienia pozostała część zadania dotycząca 

rekultywacji terenu. Po uzyskaniu zgód właścicieli działek zadanie będzie 

realizowane pn. „Odtworzenie potoku Gierałtowickiego wraz z przywróceniem 

terenów przyległych do stanu pierwotnego”.  

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

zostanie zrealizowane po złożeniu wniosków właścicieli gruntów o naprawę szkody. 

4) W ramach zadania pn. „Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury 

technicznej w rejonie zbiornika Sośnica I i terenów przyległych z uwzględnieniem 

dotychczasowej funkcji zbiornika w aspekcie projektowanej, docelowej eksploatacji 

górniczej KWK „Sośnica-Makoszowy” na obszarze sołectwa Przyszowice” termin 

realizacji ostatniego z etapów, jakim jest remont i przebudowa doprowadzalnika, 

nie został jeszcze określony. Pozostałe dwa etapy jakimi była budowa grobli ziemnej 

z przesłoną przeciw filtracyjną oraz budowa przepompowni zakończono w latach 

poprzednich. 
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Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn-24/89 oraz 

zapewnienia stałego odpływu wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony z Gminą 

Gierałtowice”, zmieniając jego koncepcję. Zadanie „Regulacja zbiornika Wn-24/89 

w sposób uzgodniony z Gminą Gierałtowice” jest na etapie uzgodnień. 

Z powodu braku wniosków od właścicieli działek prywatnych odstąpiono od realizacji 

zadania pomimo sporządzonej dokumentacji projektowej w latach poprzednich pn. 

„Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku Chudowskiego do 

rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowany zalewiskiem Wn-35 w Paniówkach”. 

Pozostałe, bieżące prace związane z usuwaniem skutków eksploatacji górniczej 

realizowane są przez odpowiedzialne zakłady wydobywcze, na podstawie przyjętych 

harmonogramów, zgłaszanych wniosków itp. 

2.4. Działania w zakresie ochrony klimatu 

Celem Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice w zakresie ochrony klimatu 

jest podejmowanie działań zapobiegających jego zmianom, zabezpieczenie przed 

skutkami zmian których nie udało się uniknąć, przystosowanie Gminy do zachodzących 

zmian klimatu, zmniejszenie podatności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie 

potencjału do radzenia sobie ze skutkami ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Zachodzące zmiany klimatu objawiające się przez deszcze nawalne, nagłe powodzie 

i podtopienia, powodzie od strony rzek, burze, w tym burze z gradem, długotrwałe 

okresy bezopadowe, okresy bezopadowe z wysoką temperaturą mają istotny, 

negatywny wpływ na sektor gospodarki wodnej, funkcjonowanie infrastruktury 

przeciwpowodziowej i innych elementów infrastruktury np. energetycznej, czy 

drogowej oraz utrudniają działania z zakresu ochrony przed skutkami awarii i klęsk 

żywiołowych. 

Celem zapobiegania zmianom klimatu oraz adaptacji do zmian, Gmina podejmuje 

działania o charakterze planistycznym, inwestycyjnym i technicznym, a także 

edukacyjno-informacyjnym. Szereg podejmowanych działań w zakresie ochrony 

środowiska, omówionych w niniejszym raporcie, wpływa również na stan klimatu 

i wspiera zapobieganie jego zmianom. 

Są to działania w zakresie: 

1) ograniczanie niskiej emisji i zanieczyszczenia powietrza poprzez wymianę źródeł 

ogrzewania w ramach realizacji Programu ograniczania niskiej emisji (omówione 

szerzej w rozdziale 2.5) 

2) prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów lub 

niskiej jakości paliwa w indywidualnych systemach grzewczych, 

3) przedsięwzięcia termomodernizacyjne w obiektach użyteczności publicznej, 

4) aktualizację założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe z określeniem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii, 
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5) ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze środków transportu, poprzez remonty 

i modernizacje dróg,  

6) rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny niskoemisyjny tabor 

autobusowy w ramach członkostwa Gminy w GZM, 

7) wspieranie rozwoju transportu rowerowego poprzez rozwój i modernizację 

infrastruktury, 

8) racjonalną gospodarkę wodno-ściekową, w tym wspieranie retencji wód 

(omówione szerzej w rozdziale 2.1), 

9) prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu wskazywanie 

prawidłowych postaw odnośnie ochrony powietrza, a także środków ostrożności 

odnośnie negatywnych skutków złej jakości powietrza (omówione szerzej 

w punkcie 2.10), 

10)  prowadzenie kampanii edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę 

i adaptację do zmian klimatu, 

11) zarządzania ryzykiem powodzi i podtopień (omówione szerzej w rozdziale 2.9),  

12) kształtowania terenów zieleni, zachowanie ciągłości korytarzy ekologicznych itp. 

(omówione szerzej w rozdziale 2.8) 

13) uwzględnienie kwestii zmian klimatu w dokumentach planistycznych i innych 

dokumentach strategicznych Zapisy projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego uwzględniają 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 itp. 

W 2020 r. Gmina przystąpiła do opracowania koncepcji odtworzenia 

i zagospodarowanie zbiornika wodnego w Chudowie przy ul. Dworskiej, uwzględniającej 

rozwiązania w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu, w tym również szeroki 

program edukacyjny. Zbiornik ten ma pełnić funkcję retencyjną, z wykorzystaniem 

zieleni i wykreowaniem atrakcyjnej przestrzeni edukacyjno-rekreacyjnej oraz 

wzmocnieniem funkcji przyrodniczych terenów Projektowany zbiornik, jako element 

zielono-niebieskiej wpisuje się w katalog przedsięwzięć adaptacyjno-mitygacyjnych. 

Projekt oczekuje na rozstrzygniecie konkursu w ramach naboru wniosków w programie 

„Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, finansowanym ze środków Mechanizmu 

Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którego operatorem 

jest Ministerstwo Klimatu. 

Również w 2020 r., we współpracy ze szkołami z terenu Gminy, opracowany został 

zarys projektu edukacyjnego wraz z koncepcją rozwiązań na małą skalę na rzecz 

zwiększenia wiedzy na temat zagadnień związanych z adaptacją i mitygacją zmian 

klimatu wśród społeczności szkół na terenie Gminy Gierałtowice (punkt 2.9). Projekt 

dot. przeprowadzenia kompleksowych działań adaptacyjnych i mitygacyjnych oraz 

informacyjno-edukacyjnych w oparciu o wdrożenie praktyczne, w małej skali rozwiązań 

takich jak ogrody deszczowe, zielone ściany, produkcja energii z wykorzystaniem OZE 
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(słońca i wiatru). Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie 

łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez pogłębienie wiedzy 

uczniów nt. problemów związanych ze zmianami klimatu oraz sposobów na łagodzenie 

i przystosowanie się do nich dzięki realizacji lokalnych rozwiązań. 

Projekt „Co mogę zrobić dla klimatu? Podniesienie świadomości w zakresie łagodzenia 

zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez edukację i praktykę wśród uczniów 

szkół z terenu Gminy Gierałtowice i społeczności lokalnej”, również oczekuje na 

rozstrzygniecie konkursu w ramach naboru wniosków w programie „Środowisko, 

Energia i Zmiany klimatu”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowania 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, którego operatorem jest 

Ministerstwo Klimatu. 

2.5. Działania w zakresie ochrony powietrza 

Celem działań w zakresie ochrony powietrza, zgodnie z Programem Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice 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.  

2.5.1. Wymiana źródeł ogrzewania 

W ramach dofinansowania modernizacji systemów ogrzewania, w okresie objętym 

niniejszym raportem, kontynuowane było udzielanie dotacji celowej z budżetu gminy 

Gierałtowice. W analizowanym okresie dotacji udzielano na zasadach określonych 

w Uchwale Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r., 

zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/241/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 

2017r. Dotacja przysługiwała osobom fizycznym, które dokonały wymiany istniejącego 

systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych położonych 

na terenie gminy Gierałtowice, likwidując tradycyjne palenisko węglowe i w zamian 

instalując 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%, 

spełniającymi kryteria emisyjne co najmniej 5 klasy wg normy PN-EN 303-

5:2012 „Kotły grzewcze. Część5: 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. 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

 

Ww. uchwała wprowadziła również dodatkową możliwość uzyskania dofinansowania 

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. 

Celem udzielania dotacji jest wprowadzanie bardziej przyjaznych dla środowiska 

nośników energii oraz wspomaganie wykorzystywania lokalnych źródeł energii 

odnawialnej.  

W okresie sprawozdawczym od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r., na podstawie ww. 

uchwały, rozpatrzonych zostało 112 wniosków o przyznanie dotacji, w wyniku czego 

przyznano:  

 62 dotacje na kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa, 

 32 dotacje na kotły gazowe, 

 11 dotacji na kotły na biomasę (pellet), 

 7 dotacji na pompy ciepła. 

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 dniu 30.10.2019 r. Rada Gminy Gierałtowice 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 jest w dalszym ciągu realizowany począwszy od 2020 r. 

W ramach programu dotacja może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie zadań: 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

 

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. 

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. 

W 2020 r. z udziałem dotacji udzielanej w ramach Programu ograniczania niskiej emisji 

dla Gminy Gierałtowice wymienionych zostało 127 kotłów, z czego 23 na kotły na 

biomasę, 89 na kotły gazowe, 2  na ogrzewanie elektryczne oraz 13 na pompy ciepła.  

Dotacje do wymiany 95 instalacji (z listy podstawowej) zostały wypłacone w 2020 roku, 

natomiast kolejne 32 (z listy rezerwowej) zostaną wypłacone w 2021 r. 

We wrześniu 2018 r. uruchomiony został krajowy program „Czyste powietrze” 

w zakresie dofinansowania instalacji nowych źródeł ciepła oraz kompleksowej 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych. W naszym regionie Program 

realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Katowicach. W ramach programu na wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy 

Gierałtowice przyznano do tej pory 127 dotacji. 

2.5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

W 2020 r. przeprowadzono modernizację kotłowni w budynku wielofunkcyjnym przy 

ul. Mickiewicza 43 w Gierałtowicach. Zamontowano kocioł węglowy z automatycznym 

dozowaniem paliwa 5 klasy. Ponadto przeprowadzono modernizację systemu 

ogrzewania w budynku wielofunkcyjnym oraz OSP przy ul. Szkolnej w Chudowie oraz 

w pomieszczeniu socjalnym LKS przy ul. Zabrskiej w Chudowie. W tych przypadkach 

zainstalowano ogrzewanie gazowe.  
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W 2020 r., zrealizowano ostatni etap termomodernizacji budynku Urzędu Gminy. 

Wykonano docieplenie północnej ściany budynku głównego Urzędu Gminy oraz 

południowej ściany drugiego budynku Urzędu Gminy. Ponadto wybudowano wejście dla 

osób niepełnosprawnych. 

Ponadto w 2020 r. przeprowadzono aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”. 

W 2020 r. przeprowadzono również modernizację oświetlenia na terenie Gminy 

Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty w Gierałtowicach, ul. Parkowej w Przyszowicach 

i ul. Dwór w Chudowie. Lampy uliczne zostały wymienione na energooszczędne 

oświetlenie LED. 

2.5.3. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

„Słoneczna Gmina” jest Programem, dzięki któremu poprzez montaż instalacji 

odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii 

elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-

2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii – ZIT Gmina 

Gierałtowice uzyskała dofinansowanie na budowę instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach mieszkalnych (w wysokości do 85% poniesionych kosztów). 

W 2020 r. w ramach programu zainstalowano 153 instalacje fotowoltaiczne. 

Ponadto w 2020 r. zainstalowano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach. 

2.5.4. Wdrożenie, koordynacja i monitoring działań naprawczych określonych 

w Programie Ochrony Powietrza (POP) 

Sejmik Województwa Śląskiego, uchwałą Nr V/47/5/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r. 

(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017 r. poz. 7339) przyjął „Program ochrony powietrza dla terenu 

województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych 

substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji”. Integralną część Programu 

stanowi Plan Działań Krótkoterminowych (PDK), który obliguje Gminy m. in. do 

przeprowadzania kontroli instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów 

oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej a także kontroli w zakresie zakazu 

spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, do informowania mieszkańców 

o jakości powietrza oraz przekazywania w tym zakresie komunikatów i ostrzeżeń. 

Program obwiązywał do lipca 2020 r. Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 

2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął „Program ochrony powietrza dla 

województwa śląskiego”.  

Wdrożenie działań naprawczych określonych w Programie ochrony powietrza w okresie 

sprawozdawczym gmina Gierałtowice realizowała poprzez:  
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 udzielanie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji 

służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach 

mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, na podstawie Uchwały 

Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r., 

 realizację Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, 

 prowadzenie regularnych przeglądów technicznych kotłów zainstalowanych 

w budynkach użyteczności publicznej, 

 edukację ekologiczną mieszkańców gminy Gierałtowice w zakresie ograniczania 

niskiej emisji, szkodliwości spalania odpadów, organizowanie warsztatów dla dzieci 

i młodzieży o tematyce związanej z ochroną powietrza itp., 

 przeprowadzanie kontroli nieruchomości, na których zachodziło podejrzenie spalania 

odpadów w piecu centralnego ogrzewania, 

 informowanie mieszkańców gminy o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza 

oraz o jego wpływie na zdrowie poprzez System Wczesnego Ostrzegania (SWO) oraz 

poprzez informacje umieszczane w nowo utworzonej zakładce „Jakość powietrza” na 

stronie internetowej Urzędu, 

 nasadzenie zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 

Zalecenia Planu Działań Krótkoterminowych realizowane były poprzez: 

 przekazanie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego adresów 

mailowych i wskazanie osób odpowiedzialnych za publikację i przekazywanie 

informacji z zakresu Planu Działań Krótkoterminowych w gminie, 

 zbudowanie i bieżącą aktualizację bazy danych o jednostkach oświatowych 

i opiekuńczych oraz jednostkach opieki zdrowotnej, 

 informowanie mieszkańców o ogłoszonym Poziomie PDK (zależnie od stanu 

jakości powietrza: informacyjny i edukacyjny, ostrzegania lub alarmowy) poprzez 

stronę internetową, pocztę elektroniczną oraz sms,  

 umieszczenie na stronie internetowej Urzędu odwołania (linku) do strony 

internetowej WIOŚ z bieżącą informacją o jakości powietrza, 

 opracowanie i aktualizację procedury postępowania w trakcie ogłoszenia 

poziomów PDK odnośnie sposobu postępowania po uzyskaniu informacji o złej 

jakości powietrza, 

 kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz 

realizacji zapisów uchwały antysmogowej – w 2019 r. przeprowadzono 

44 kontrole, natomiast w 2020 r. przeprowadzono 22 kontrole, 

kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi – 

w 2019 r. przeprowadzono 2 kontrole, natomiast w 2020 r. przeprowadzono 1 kontrolę. 

2.5.5. Wdrożenie uchwały antysmogowej 

Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. 

wprowadził na obszarze województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji 
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instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych. Uchwała „antysmogowa” 

obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego. 

Zgodnie z zapisami Uchwały od tego dnia wprowadzono całkowity zakaz spalania 

w kotłach, kominkach i piecach: 

 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 

węgla, 

 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: 

 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. 

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. 

Wdrożenie przepisów uchwały antysmogowej w okresie sprawozdawczym gmina 

Gierałtowice realizowała poprzez kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem 

realizacji zapisów uchwały, jak również ewentualnego spalania odpadów – w 2019 r. 

przeprowadzono 44 kontrole, natomiast w 2020 r. przeprowadzono 22 kontrole. 

Wdrożeniu zapisów uchwały antysmogowej towarzyszyła kampania informacyjna, 

polegająca na druku i dystrybucji ulotek informujących o najważniejszych dla 
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mieszkańców postanowieniach uchwały oraz publikacja informacji w „Wieściach Gminy 

Gierałtowice”. Dodatkowo do właścicieli nieruchomości, na których zachodziło 

podejrzenie stosowania paliwa złej jakości kierowane były indywidualnie pisemne 

informacje o obowiązujących przepisach z zakresu ochrony powietrza i sankcjach 

związanych z ich nieprzestrzeganiem. 

2.5.6. Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych 

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Gierałtowice wykonano przebudowę 

drogi ulicy Granicznej w Przyszowicach na odcinku od ul. Gliwickiej do ul. Powstańców 

Śląskich. 

Ponadto wykonano projekty przebudowy następujących dróg: 

 rozbudowa ul. Polnej w Przyszowicach (planowany termin realizacji 2022-2023), 

 przebudowa drogi ul. Działkowej w Paniówkach (planowany termin realizacji 

2026 r.), 

 przebudowa drogi ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach (planowany termin 

realizacji 2026 r.), 

 budowa chodnika przy ul. Powstańców Śląskich w Gierałtowicach (planowany 

termin realizacji 2022-2023), 

 budowa chodnika przy ul. Swobody w Paniówkach (planowany termin realizacji 

2022-2023) 

W ramach nasadzeń zieleni izolacyjnej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w okresie 

sprawozdawczym nasadzono 20 sztuk drzew z gatunku Topola czarna wzdłuż  

ul. Spacerowej w Chudowie. 

2.5.7. Monitorowanie i informowanie o jakości powietrza 

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem rozszerzono zakres działań 

informacyjnych z zakresu jakości powietrza, skierowanych do mieszkańców Gminy. 

Monitoring jakości powietrza oraz informowanie społeczeństwa o poziomie jego 

zanieczyszczenia, w połączeniu z edukacją ekologiczną to podstawowe działania mające 

na celu zabezpieczenie przed skutkami smogu. 

Pomiary jakości powietrza 

Mając na uwadze zapewnienie mieszkańcom rzetelnej informacji o jakości powietrza 

oraz stałego dostępu do aktualnych danych w 2018 r., zainstalowano na terenie Gminy 

cztery stacje monitorujące jakość powietrza oraz cztery stacje meteorologiczne. 

Zlokalizowane one są w każdym sołectwie Gminy: 

 w Chudowie, na budynku OSP, 

 w Gierałtowicach, na budynku Urzędu Gminy, 

 w Paniówkach, przy drodze dojazdowej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, 

 w Przyszowicach, przy ośrodku zdrowia. 
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System czujników monitorujących jakość powietrza mierzy stężenia zanieczyszczeń: 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku węgla, dwutlenku azotu oraz ozonu. 

Dotychczas w tym zakresie dostępne były jedynie wyniki ze stacji Państwowego 

Monitoringu Środowiska, obsługiwanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, zlokalizowanych w miastach ościennych. 

Dzięki prowadzonym pomiarom i udostępnieniu wyników on-line mieszkańcy mają 

stały dostęp do informacji o stanie jakości powietrza w gminie oraz do informacji 

pogodowych. Stan powietrza w naszej Gminie można na bieżąco śledzić na stronie 

internetowej www.discovair.pl, oraz przez stronę internetową i aplikację Gminy 

Gierałtowice.  

Stacje meteorologiczne prezentują wysokość opadu atmosferycznego (całoroczną), 

temperaturę  i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru, ciśnienie 

atmosferyczne, a nawet natężenie promieniowania słonecznego i wysokość szkodliwego 

promieniowania UV. 

Wiedząc, jaki jest aktualny i prognozowany na najbliższy czas stan jakości powietrza 

mieszkańcy mogą świadomie podejmować decyzje dotyczące różnego rodzaju 

aktywności na wolnym powietrzu, takich jak pójście na spacer czy bieganie. Przydatne 

do tego celu są również szczegółowe informacje pogodowe. 

Informowanie o jakości powietrza 

W okresie sprawozdawczym utrzymywany był system powiadamiania o zagrożeniach za 

pośrednictwem poczty elektronicznej i sms, uwzględniając dodatkowo informowanie 

o poziomach PDK (jak opisano w punkcie 2.5.4.) 

Na stronie internetowej Gminy Gierałtowice oraz w aplikacji Gminy Gierałtowice 

aktualizowano zakładkę „Jakość powietrza”, gdzie znaleźć można informacje 

o aktualnym stanie jakości powietrza. Informacje te pochodzą zarówno z sieci 

Państwowego Monitoringu Środowiska, jak również, co szczególnie istotne, ze 

wspomnianych wyżej czujników zlokalizowanych na terenie Gminy. Na bieżąco 

umieszczane są tam również komunikaty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu informacyjnego 

lub poziomów alarmowych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu tzw. „alarm smogowy”. 

Na stronie internetowej Gminy lub w aplikacji można też znaleźć również informacje 

dotyczące warunków atmosferycznych, pochodzące ze wspomnianych wcześniej stacji 

meteorologicznych.  

Dodatkowo, w przedszkolach na terenie Gminy znajdują się tablice, na których 

codziennie umieszczane są aktualne informacje dotyczące stanu jakości powietrza 

Kolory kartek wieszanych na tablicach odpowiadają aktualnej jakości powietrza: 

 kolor zielony – jakość powietrza bardzo dobra lub dobra, 

 kolor pomarańczowy – jakość powietrza umiarkowana lub dostateczna, 

 kolor czerwony – jakość powietrza zła lub bardzo zła. 
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Kolory kartek i czytelne piktogramy informują, czy jakość powietrza jest dobra i bez 

przeszkód można przebywać na świeżym powietrzu, czy lepiej od aktywności na 

zewnątrz się powstrzymać. Informacje takie przydatne są więc zarówno dla opiekunów 

w przedszkolach, jaki rodziców. 

Na tablicach znajdują się również przydatne informacje dotyczące uchwały 

antysmogowej województwa śląskiego, Systemu Wczesnego Ostrzegania oraz adres 

strony internetowej Gierałtowickiego Alarmu Smogowego. 

2.5.8. Kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony powietrza 

W latach 2019 – 2020, po każdym telefonicznym zgłoszeniu przeprowadzano kontrolę 

nieruchomości, na której zachodziło podejrzenie spalania odpadów w piecu centralnego 

ogrzewania.  

Realizując wytyczne tzw. planu działań krótkoterminowych, stanowiącego integralną 

część Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, pracownicy Urzędu 

Gminy Gierałtowice, działając na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska, 

przeprowadzają kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów 

oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej. W przypadku uzasadnionego, 

potwierdzonego podczas kontroli, podejrzenia spalania odpadów pobierane są próbki 

odpadu paleniskowego (popiołu). 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. Gmina ma również możliwość, 

na podstawie zawartej umowy, przeprowadzenia 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 latach 2019 – 2020 pracownicy Urzędu Gminy Gierałtowice przeprowadzili 68 

kontroli w tym 3 kontrole w zakresie spalania pozostałości roślinnych w ogniskach.  

W większości przypadków nie stwierdzono spalania odpadów. Jednakże w 12 

przypadkach badanie odpadu paleniskowego potwierdziło spalanie odpadów w kotłach 

centralnego ogrzewania. Sprawy zostały przekazane na policję, a na właścicieli 

nieruchomości została nałożona kara grzywny. 

Do właścicieli nieruchomości wobec których zaistniało podejrzenie spalania paliwa złej 

jakości lub spalania odpadów (a nie potwierdzone badaniem) wysłane były również 

pisma pouczające o obowiązujących zakazach. 

Ponadto prowadzona jest inwentaryzacja źródeł ciepła w budynkach zlokalizowanych 

na terenie Gminy Gierałtowice. 
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2.5.9. Działania edukacyjne w zakresie ochrony powietrza 

W edukacji ekologicznej traktującej o bieżących problemach związanych z ochroną 

środowiska w Gminie i kształtowaniem właściwych postaw ekologicznych wśród jej 

mieszkańców, ochrona powietrza stanowi istotne i często poruszane zagadnienie. 

W 2019 r. opracowano projekt graficzny i wydrukowano książeczki edukacyjne oraz 

zeszyty zadań. Publikacje są skierowane do dzieci klas I-III szkół podstawowych. 

Wiodącym tematem książeczki edukacyjnej jest gospodarka odpadami, lecz poruszony 

został w nich również 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, ekologiczne sudoku czy rebusy. Na ostatniej stronie zeszytu znajduje się 

dyplom nadający tytuł Eko Rycerza, który dziecko może otrzymać po rozwiązaniu 

zagadek. Książeczki edukacyjne i zeszyty zadań zostały wydane w formacie A5. Każda 

publikacja zawiera 20 stron z okładkami. Wykonano 660 egzemplarzy książeczek i 660 

egzemplarzy zeszytów zadań, które zostały przekazane do Zespołów Szkolno-

Przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice. Na wykonanie 

książeczek i zeszytów Gmina Gierałtowice otrzymała dofinansowanie z Powiatu 

Gliwickiego w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”. 

W ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej ograniczania niskiej emisji, na tablicach 

umieszczonych w przedszkolach na terenie Gminy codziennie umieszczane są aktualne 

informacje dotyczące stanu jakości powietrza w naszym regionie. Na tablicach 

umieszczane są kartki w kolorach odpowiadających aktualnej jakości powietrza: 

 kolor zielony – stan jakości powietrza bardzo dobry lub dobry, 

 kolor pomarańczowy – stan jakości powietrza umiarkowany lub dostateczny, 

 kolor czerwony – stan jakości powietrza zły lub bardzo zły. 

Ponadto na tablicach znajdują się informacje dotyczące uchwały antysmogowej 

województwa śląskiego, Systemu Wczesnego Ostrzegania, dzięki któremu można 

otrzymywać na skrzynki poczty elektronicznej informacje o anomaliach pogodowych 

oraz ostrzeżeniach meteorologicznych i środowiskowych oraz adres strony 

internetowej Gierałtowickiego Alarmu Smogowego. 

W wydawanym przez Gminę miesięczniku „Wieści Gminy Gierałtowice”, na stronie 

internetowej oraz na profilu facebook Gminy, ukazywały się artykuły dotyczące 

obowiązków wynikających w przepisów o ochronie środowiska, w tym uchwały 

antysmogowej oraz działaniach podejmowanych przez Gminę w zakresie ochrony 

powietrza.  
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2.6. Działania w zakresie ochrony przed hałasem 

Ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach występowania szczególnych 

uciążliwości akustycznych dla mieszkańców, eliminacja narażenia mieszkańców na 

hałas, monitoring i optymalizacja narażenia mieszkańców gminy na ponadnormatywny 

hałas, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

poziomów hałasu oraz edukacja ekologiczna w tym temacie to cele określone 

w Programie Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice w zakresie ochrony przed 

hałasem.  

2.5.1 Monitoring środowiska akustycznego  

Uchwałą Nr VI/12/8/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku 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” obejmujący okres 5 lat. Program 

obejmuje tereny, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny. 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 zestaw zalecanych rozwiązań 

technicznych oraz innych działań sprzyjających osiągnięciu tego celu w największym 

stopniu. Na terenie gminy Gierałtowice Program obejmuje odcinki autostrad A1 i A4 

oraz drogę krajową DK44, będące w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad. 

2.5.2. Ograniczanie hałasu komunikacyjnego  

W roku 2019 na terenie Gminy Gierałtowice wykonano zadanie związane z przebudową 

ul. Granicznej w Przyszowicach. Wzdłuż istniejących ekranów akustycznych przy 

 ul. Granicznej w roku 2019 posadzono winobluszcz.  

W ramach działań w zakresie ograniczania hałasu komunikacyjnego w roku 2019 

wymieniono obumarłe drzewa z gatunku Żywotnik zachodni rosnące przy ul. Kolejowej 

w Przyszowicach. Wymiana drzew nastąpiła na podstawie gwarancji udzielonej podczas 

nasadzeń w roku 2018. 

W okresie sprawozdawczym w związku z zauważalnym zwiększeniem częstotliwości 

przejazdu pociągów oraz odczuwalnym wzrostem poziomu hałasu zwrócono się 

ponownie do Zarządcy Linii Kolejowych o przeprowadzenie pomiaru hałasu w rejonie 

przebiegającej przez teren Gminy Gierałtowice linii kolejowej nr 149 Zabrze Makoszowy 

– Leszczyny. Po wielokrotnej pisemnej interwencji u Zarządcy Linii Kolejowych w roku 

2021 r. przedstawiono sprawozdanie z pomiarów hałasu dla linii kolejowej nr 149 

Zabrze Makoszowy – Leszczyny w miejscowości Przyszowice, ul. Kolejowa 6, 
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sporządzone w grudniu 2019 roku. We wnioskach ww. opracowania stwierdzono, iż dla 

punktu pomiarowego PDH-01 (punkt pomiarowy zlokalizowany w sąsiedztwie budynku 

na terenach których obowiązują poziomy dopuszczalne 65dB dla pory dnia oraz 56 dB 

dla pory nocy) w porze nocy ryzyko nie wystąpienia przekroczenia wynosi 2,5%, 

natomiast dla pory dziennej ryzyko wystąpienia przekroczenia wynosi 2,5%. 

Urząd Gminy Gierałtowice zwrócił się również do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Katowicach o interwencję oraz  przeprowadzenie własnych pomiarów 

hałasu (uwzględnienie w programie prowadzonego przez WIOŚ w Katowicach 

monitoringu środowiska w zakresie emisji hałasu). W odpowiedzi Inspektorat 

poinformował Gminę o planowanym przeprowadzeniu badań hałasu w III kwartale 

2020 roku, jednakże ze względu na stan epidemii i występujące opóźnienia w realizacji 

kontroli termin ten uległ przesunięciu. Obecnie przeprowadzenie pomiarów planowane 

jest na 2021 rok.  

2.5.3. Określanie uwarunkowań realizacji inwestycji w zakresie ochrony przed 

hałasem  

W przypadku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć, w drodze decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nakładane są 

wymagania dotyczące m.in. ochrony przed hałasem. Wymagania te określają zasady, 

jakie powinno spełniać przedsięwzięcie w fazie budowy i eksploatacji. W zależności od 

rodzaju przedsięwzięcia określa się m.in.: równoważny poziom hałasu „A” 

przenikającego do środowiska podczas realizacji i eksploatacji inwestycji, wymagania 

jakie powinien spełniać sprzęt w trakcie realizacji inwestycji. W okresie 

sprawozdawczym Wójt Gminy nie prowadził postępowań w ramach których była 

przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko inwestycji zlokalizowanych na 

terenie gminy Gierałtowice. 

2.7. Działania w zakresie promieniowania niejonizującego 

Działaniami priorytetowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym określonymi w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 

Gierałtowice są: 

 opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

zagrożeń powstania pól elektromagnetycznych, 

 preferowanie nisko konfliktowej lokalizacji źródeł promieniowania 

niejonizującego. 

W ogólnodostępnym wykazie Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) który zawiera 

listę pozwoleń radiowych GSM/UMTS/CDMA wydanych operatorom sieci komórkowych 

w Polsce widnieją wymienione w poniższej tabeli stacje bazowe telefonii komórkowej, 

zlokalizowane na terenie gminy Gierałtowice. 
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Tabela 11. Wykaz stacji bazowych telefonii komórkowej 

Nazwa operatora Nr decyzji  
Data 

ważności 
Adres/ lokalizacji  

P4 Sp. z o.o. MNET/4/2068/4/19 2023.12.31 Przyszowice Szkolna, dz. nr 90/2 

AERO 2 Sp. z o.o. UMTS900/5/0809/1/11 2021.10.31 Chudów Szkolna 72 

POLKOMTEL Sp. z o.o. MNET/1/20609/1/15 2025.11.30 Gierałtowice Ks. Roboty 48 

POLKOMTEL Sp. z o.o. GSM900/1/5494/2/12 2022.06.30 Chudów Szkolna 72 

T-Mobile Polska S.A. MNET/11/32341/8/18 2023.08.31 Przyszowice Powstańców Śl. 1,  

Orange Polska S.A. MNET/15/32059/8/18 2023.07.31 Gierałtowice 795\53 

P4 Sp. z o.o. MNET/4/4458/4/19 2024.01.29 Gierałtowice Ks. Roboty 49 

P4 Sp. z o.o. MNET/4/6759/3/19 2028.02.29 Gierałtowice Karola Miarki 89A 

AERO 2 Sp. z o.o. LTE1800/10/0563/1/10 2020.12.31 Gierałtowice Ks. Roboty 49 

AERO 2 Sp. z o.o. LTE1800/10/3757/2/15 2022.10.31 Gierałtowice Ks. Roboty 48 

W okresie sprawozdawczym ww. operatorzy nie wykonywali badań natężenia pola 

elektromagnetycznego. 

Obowiązki w zakresie opracowania planów zagospodarowania przestrzennego 

z uwzględnieniem zagrożeń powstania pól elektromagnetycznych, jak również 

preferowania niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego, 

realizowane były w ramach prac nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy, opracowania projektów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz poprzez ustalanie w drodze decyzji warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2.8. Działania w zakresie ochrony przyrody 

Celem działań w zakresie ochrony przyrody jest zachowanie, odtworzenie 

i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności, właściwej 

struktury i stanu ekosystemów oraz stworzenie organizacyjno-prawnych warunków 

i narzędzi do ochrony krajobrazu. 

2.8.1. Pielęgnacja zieleni 

W roku 2019 wykonano następujące prace sanitarno – pielęgnacyjne drzew oraz 

krzewów rosnących na działkach, będących własnością gminy Gierałtowice: 

 cięcia pielęgnacyjne drzew z gatunku Wierzba płacząca wrastających w działki  

nr 273/78 oraz 274/79 ark.3, obręb Gierałtowice, 

 przycinka krzewów z gatunku Trzmielina o powierzchni ok. 4 m2 rosnących na 

działce nr 232/51 ark.3, obręb Gierałtowice, 

 Cięcia pielęgnacyjne 12 sztuk drzew, rosnących na działce nr 2 ark. 16 przy  

ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach, 

 Cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących wzdłuż drogi gminnej ul. Granicznej  

w Przyszowicach działka nr 1266/279 ark. 2, obręb Przyszowice, 
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 cięcia pielęgnacyjne krzewów z rodzaju Berberys oraz krzewów z rodzaju Bukszpan  

o łącznej powierzchni ok. 20m2, rosnących na działce nr 185/1 ark.12, obręb 

Przyszowice,  

 przycięcie krzewów o łącznej powierzchni ok. 30m2, rosnących na działce nr 209 

ark.22, obręb Przyszowice,  

 Cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących przy ul. Leśnej w Przyszowicach, 

W roku 2020 wykonano następujące prace sanitarno – pielęgnacyjne drzew oraz 

krzewów rosnących na działkach, będących własnością gminy Gierałtowice: 

 przycinka krzewów o powierzchni ok. 128,21 m2 rosnących na działkach nr 272/77, 

273/78 oraz 274/79 ark.3, obręb Gierałtowice, w tym krzewów z rodzaju Bukszpan o 

powierzchni ok. 56,00 m2, rosnących na działce nr 272/77 ark.3, obręb Gierałtowice, 

 przycinka 4 szt. drzew z rodzaju Żywotnik rosnących na działce nr 272/77 arkark.3, 

obręb Gierałtowice oraz 8 szt. drzew z rodzaju Żywotnik rosnących na działce 

nr 798/53 ark.3, obręb Gierałtowice, 

 pielęgnacja 10 sztuk drzew rosnących na działkach nr 273/78 oraz 274/79 ark.3, 

obręb Gierałtowice poprzez usunięcie młodych odrostów do wysokości ok. 1,7m od 

ziemi oraz uformowanie kształtu korony drzew 

 Cięcia pielęgnacyjne drzew z gatunku Śliwa wiśniowa rosnących na działce 

nr 928/140 ark.2, obręb Paniówki 

W 2019 oraz 2020 r. przeprowadzono również prace związane z usunięciem drzew oraz 

krzewów na podstawie uzyskanych decyzji Starosty Gliwickiego, rosnących na działkach 

stanowiących własność gminy Gierałtowice: 

 usunięcie drzew z gatunku Klon zwyczajny oraz  Lipa drobnolistna, rosnących na 

działce na 240/138 ark.20, obręb Przyszowice (ul. Brzozowa) 

 usunięcie drzewa z gatunku Brzoza brodawkowata rosnącego na działce nr 6 ark.18, 

obręb Przyszowice (ul. Powstańców Śl. w Przyszowicach), 

 usunięcie drzewa z gatunku Śliwa wiśniowa, rosnącego na działce nr 64 ark. 16 przy 

ul. Ogrodowej w Przyszowicach, 

 usunięcie 2 sztuk obumarłych drzew z gatunku Żywotnik zachodni o obwodach pni 

poniżej 50cm, rosnących na działce nr 185/1  ark.12, obręb Przyszowice, 

 usunięcie 3 sztuk obumarłych krzewów z rodzaju Rododendron rosnących na działce 

nr 185/1 ark.12, obręb Przyszowice, 

 usunięcie obumarłych krzewów z gatunku Świerk pospolity rosnących pod drzewem 

z gatunku Jodła pospolita na działce nr 185/1 ark.12, obręb Przyszowice, 

 usunięcie 3 szt. drzew wielopniowych, rosnących na działce nr 1837/33 ark. 5, obręb 

Paniówki, 

 usunięcie drzew w ilości 2 sztuki z gatunku Lipa drobnolistna rosnących na działce  

nr 104/27 ark.11, obręb Przyszowice, 

 usunięcie drzewa z gatunku Jodła pospolita rosnącego na działce nr 899/123 ark.3, 

obręb Gierałtowice, 
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 usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku Robinia akacjowa, rosnącego na działce  

nr 877/286 ark. 17, obręb Chudów, 

 usunięcie 2 sztuk drzew z gatunku Modrzew europejski i Jesion wyniosły, rosnących 

na działce nr 432/57 ark. 6, obręb Gierałtowice, 

 usunięcie drzewa z gatunku Wierzba biała rosnącego na działce nr 80 ark.23, obręb 

Przyszowice, 

 usunięcie drzew z gatunku Wiąz górski, Klon jesionolistny, Jesion wyniosły, 

rosnących na działce nr 29/25 ark.5, obręb Przyszowice, (ul. Graniczna), 

 usunięcie drzew rosnących przy ul. Na Kąty w Chudowie,  

 usunięcie drzew rosnących przy budynku GOK w Gierałtowicach, 

 usunięcie 3 sztuk drzew oraz 35m2 krzewów rosnących na działce nr 593/70 ark. 6, 

obręb Gierałtowice 

 usunięcie drzew wraz z rekultywacją działek nr 608/20, 653/20, 668/24, 652/20, 

667/24 zlokalizowanych w Chudowie przy ul. Dwór. 

 

W okresie sprawozdawczym realizowano również zadania związane z utrzymaniem 

cieków wodnych na terenie Gminy Gierałtowice i związanej z tym koniecznością 

usunięcia następujących drzew: 

• interwencyjne usunięcie drzewa rosnącego na skarpie rowu „A” w Przyszowicach, 

• interwencyjne usunięcie gałęzi wiatrołomów rosnących w korycie potoku Cienka  

w Przyszowicach, 

W każdym przypadku wskazaniem do usunięcia drzew był zły stan zdrowotny drzew, 

zagrożenie dla ludzi oraz mienia. 

W okresie sprawozdawczym, ze względu na występujące niekorzystne warunki 

atmosferyczne, tj. silny wiatr oraz intensywne opady deszczu, koniecznym było 

wykonanie zabiegów interwencyjnych, polegających na przycince złamanych konarów 

drzew i ich zrąbkowaniu, jak również na całkowitym usuwaniu drzew. Wykonano 

w związku z powyższym następujące prace:  

 interwencyjne usunięcie drzewa z gatunku Wierzba mandżurska rosnącego na 

działce nr 65/59 obręb Przyszowice, 

 interwencyjne usunięcie złamanego konaru z drzewa stanowiącego pomnik przyrody 

przy ul. Brzeg 1 w Przyszowicach, 

 interwencyjne usunięcie drzewa w Zespole Pałacowo – Parkowym w Przyszowicach, 

 interwencyjne usunięcie drzewa rosnącego na skarpie rowu „A” w Przyszowicach,  

 interwencyjne usunięcie drzewa i cięcia pielęgnacyjne drzew rosnących na działkach 

nr 29 ark.12 oraz dz. nr 58 ark.12, obręb Przyszowice, 

 interwencyjne usunięcie gałęzi wiatrołomów rosnących w korycie potoku Cienka 

w Przyszowicach, 

W roku 2019 przeprowadzono dokładną ocenę stanu fitosanitarnego drzew 

stanowiących pomnik przyrody, zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice, tj.  

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

 Dąb szypułkowy – zlokalizowany w Przyszowicach przy ul. Leśnej 2, 
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 Topola Kanadyjska – zlokalizowana w Chudowie obok ruin zamku, 

 Lipa krymska – zlokalizowana w Przyszowicach przy ul. Makoszowskiej. 

Ww. ocenę sporządził biegły Rzeczoznawca w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy 

drzew. Wszystkie pomniki w okresie sprawozdawczym nie stanowiły zagrożenia dla 

ludzi oraz mienia. W okresie sprawozdawczym wykonano cięcia pielęgnacyjne drzewa 

stanowiącego pomnik przyrody, rosnącego w Przyszowicach przy ul. Brzeg.   

Przeprowadzono również oględziny drzew, na których zamontowane zostały wcześniej 

wiązania elastyczne, zabezpieczające drzewa przed złamaniem. Drzewa były w dobrym 

stanie zdrowotnym, w związku z tym nie wymagały wykonania zabiegów 

pielęgnacyjnych, bądź wymiany wiązań.  

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wykonano również prace polegające na 

wykoszeniu niebezpiecznej rośliny - Barszczu Sosnowskiego, rosnącej na działkach 

gminnych wzdłuż potoku Promna w Paniówkach, rowu Ch – 20 w Paniówkach oraz na 

terenie działek stanowiących własność gminy Gierałtowice, tj. 1104/228 ark.1 i 73/1 

ark.4 w Przyszowicach. Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z działek gminnych, 

przyległych do potoku Promna w Paniówkach, prowadzono równocześnie z pracami, 

jakie podjęły Wody Polskie aby usunąć roślinę z koryta potoku Promna. Usunięcia tej 

niebezpiecznej rośliny dokonali również właściciele działek prywatnych przyległych do 

potoku Promna, na których zinwentaryzowano skupiska tej rośliny.  

2.8.2. Nasadzenia drzew oraz krzewów 

W latach 2019 – 2020 wykonano następujące nasadzenia drzew oraz krzewów, na 

działkach stanowiących własność gminy Gierałtowice:  

 nasadzenie drzew na działce nr 1244/3 ark.28, obręb Chudów z gatunku Topola 

czarna w ilości 20 sztuk, 

 nasadzenie drzewa na działce nr 198/58 ark.6, obręb Gierałtowice z gatunku Klon 

zwyczajny, w ilości 1 sztuka, 

 nasadzenie drzew na działce nr 2075/104 ark.12, obręb Chudów z gatunku Wiąz 

kolumnowy, w ilości 6 sztuk, 

 nasadzenie drzew na działce nr 209 ark.22, obręb Przyszowice z gatunku Głóg 

jednoszyjkowy, w ilości 4 sztuk, 

 nasadzenie drzewa na działce nr 185/1 ark.12, obręb Przyszowice z gatunku Platan 

klonolistny, w ilości 1 sztuka, 

 nasadzenie drzew na działce nr 1051/225 ark. 1, obręb Przyszowice z gatunku Wiąz 

kolumnowy, w ilości 5 sztuk, 

 nasadzenie drzew na działkach nr 50/1, 107/2, 108/2 ark. 5, obręb Przyszowice 

z gatunku Wiąz kolumnowy, w ilości 12 sztuk  

 nasadzenie drzew na działce nr 1184/274 ark. 2 obręb Paniówki z gatunku Lipa 

drobnolistna w ilości 5 sztuk oraz Dąb szypułkowy w ilości 5 sztuk, 

 nasadzenie drzew na działce nr 2075/104 ark. 12 obręb Chudów z gatunku Wiąz 

holenderski „kolumnowy”, w ilości 6 sztuk, 
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 nasadzenie drzew na działce nr 198/58 ark.6, obręb Gierałtowice z gatunku Klon 

pospolity, w ilości 2 sztuk, 

 nasadzenie drzew na działce nr 185/1 ark.12, obręb Przyszowice ,z gatunku 

Żywotnik zachodni, w ilości 2 sztuki, 

 nasadzenie 3 sztuk krzewów z rodzaju Rododendron, o wysokości od 0,5 do 1m 

w kolorze fioletowym, na działce nr 185/1 ark.12, obręb Przyszowice, 

 nasadzenie winobluszczu na działce nr 51/1 ark.18, obręb Przyszowice, w ilości 54 

sztuk, 

 nasadzenie wzdłuż koryta na odcinku 50m Irgi płożącej na działce nr 116 ark.6 obręb 

Gierałtowice, 

 nasadzenie krokusów na terenie działek stanowiących własność Gminy Gierałtowice, 

w ramach projektu „Gmina Gierałtowice bliżej Przyrody. Krokusy o krok”, 

Korzystając z zapisów zawartych ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, wydanie przez Wójta Gminy Gierałtowice zezwolenia na usunięcie drzew oraz 

krzewów z terenu nieruchomości może zostać uzależnione od wykonania tzw. nasadzeń 

zastępczych. Zapis ten dotyczy jedynie drzew na których uzyskanie zezwolenia jest 

obowiązkowe. Ustawa o ochronie przyrody przewiduje wyjątki od obowiązku uzyskania 

zezwolenia m. in. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących 

własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej. W takim przypadku osoby fizyczne dokonują zgłoszenia 

zamiaru usunięcia drzew a procedura usunięcia drzewa jest ułatwiona. W takim 

przypadku nie ma również możliwości uzależnić usunięcia drzew od nowych nasadzeń.  

W okresie sprawozdawczym właściciele działek prywatnych (w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą) jak również osoby prawne otrzymały zezwolenia Wójta 

Gminy Gierałtowice na usunięcie drzew lub krzewów, które były uzależnione od 

wykonania nasadzeń zastępczych, w związku z czym nasadzono drzewa w ilości:  

 w roku 2019 – 2 sztuk drzew, 

 w roku 2020 – 83 sztuk drzew. 

2.8.3. Realizacja zieleni urządzonej w lokalnych obiektach rekreacyjno – 

wypoczynkowych 

Gmina Gierałtowice, począwszy od roku 2014 bierze udział w konkursie „Powiat 

Przyjazny Środowisku”. W okresie sprawozdawczym 2019 – 2020 Gmina Gierałtowice 

również przystąpiła do konkursu. W roku 2019 ramach zadania konkursowego „Gmina 

Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok” wykonano nasadzenia roślin na działce 

nr 53 ark.22, obręb Przyszowice. Działka ta zlokalizowana na skraju Zespołu Pałacowo – 

Parkowego w Przyszowicach, gdzie początek swój ma ścieżka dydaktyczna „Potok 

Jasienica”, łącząca Pałac w Przyszowicach z Zamkiem w Chudowie. Nowe nasadzenia 

podniosły walory estetyczne tego rejonu, jak również zachęcają odwiedzających Park 

aby zrobili „krok” do parku wczesną wiosną, by zobaczyć jak pięknie wyglądają kwitnące 
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krokusy. Działka ta położona jest nie tylko w pięknym otoczeniu Zespołu Pałacowo – 

Parkowego w Przyszowicach, ale przylegają do niej również pola uprawne.  

W ramach ww. projektu dokonano również nasadzenia krokusów na działce nr 272/77 

ark.3, obręb Gierałtowice, stanowiącej tereny zielone. Ponadto na działce tej posadzone 

zostały w roku 2018 drzewa z gatunku Robinia akacjowa. Posadzone krokusy stanowią 

zatem doskonałe uzupełnienie, jako kolejne rośliny miododajne. Natomiast w roku 2020 

Gmina realizowała projekt pn. „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Dbamy o swobodny 

przepływ wód”. Celem tegoż zadania jest umożliwienie swobodnego przepływu wód 

w rowie Bojkowskim oraz poprawienie estetyki skarp rowu poprzez nasadzenie 

krzewów Irgi poziomej. Wykonanie ww. prac istotnie wzbogaciło skład gatunkowy 

roślin na terenie całej Gminy. Na wykonanie powyższych zadań Gmina Gierałtowice 

uzyskała dofinasowanie ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach w ramach konkursu 

„Powiat Przyjazny Środowisku”.  

2.8.4. Rewaloryzacja zabytkowych założeń zieleni poprzez pielęgnację 

drzewostanu na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Przyszowicach 

Na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego prowadzone były systematycznie prace 

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

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem przeprowadzono cięcia sanitarno – 

pielęgnacyjne drzew rosnących wokół pałacu oraz wzdłuż głównych alejek w parku. 

Prace te miały na celu likwidację zagrożenia dla osób przebywających na terenie 

Zespołu Pałacowo – Parkowego. Wykonywano również interwencyjne prace związane 

z usunięciem wiatrołomów oraz wykonano prace porządkowe polegające na 

zrąbkowaniu zalegających konarów drzew. Na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego 

w Przyszowicach wykonywano prace związane z utrzymaniem zieleni.  

2.8.5. Edukacja w zakresie ochrony przyrody 

W roku 2019 Gmina Gierałtowice przystąpiła do udziału w konkursie „Powiat Przyjazny 

Środowisku”. W ramach zadnia „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok” 

przedstawiciele Urzędu Gminy, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyszowicach 

wraz z przedszkolakami uczestniczyli w uroczystych obchodach dnia „Dzikiej flory 

i fauny i Naturalnych Siedlisk”. Zorganizowane warsztaty dla dzieci ukazały im że nasz 

świat bez pszczół byłby ubogi, smutny, pozbawiony kolorów oraz smaków. Dzięki 

zorganizowanym warsztatom dzieci poznały szeroki wachlarz roślin miododajnych 

i same mogły sadzić rośliny oraz dbać o własne, założone przez siebie miejsce przyjazne 

pszczołom. Poprzez nasadzenie roślin miododajnych na terenie zielonym 

w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty zachęcono mieszkańców do zakładania we 

własnych ogródkach i na balkonach miejsc przyjaznych pszczołom a tym samym 

sadzenia kwiatów, w szczególności miododajnych, co wpłynie dodatkowo na 

uatrakcyjnienie terenów naszej Gminy. Dzięki zrealizowanemu zadaniu Gmina 
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zwiększyła swoje walory jako miejsca do prowadzenia zajęć terenowych dla uczniów 

naszych szkół na temat różnorodności gatunków roślin.  

Ze względu na występowanie na terenie gminy Gierałtowice skupisk inwazyjnej rośliny 

Barszczu Sosnowskiego, rozwieszono na tablicach ogłoszeń plakat informujący 

mieszkańców o występowaniu tej rośliny na terenie gminy. Przybliżono w ten sposób 

mieszkańcom naszej gminy, jakie zagrożenie dla zdrowia niesie bliski kontakt z rośliną. 

Informacje na temat występowania na terenie gminy Barszczu Sosnowskiego 

zamieszczono również w wydawanych przez Gminę „Wieściach Gminy Gierałtowice”. 

Stosowny komunikat zamieszczono również na stronie internetowej Urzędu.  

W okresie sprawozdawczym, wszelkie informacje związane z obowiązującymi 

przepisami określającymi zasady uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew oraz 

krzewów zostały umieszczone w „Wieściach Gminy Gierałtowice” oraz na stronie 

internetowej Gminy.  

2.8.6. Tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących ścieżek przyrodniczo – 

dydaktycznych  

W latach 2019 – 2020 nie utworzono nowych ścieżek dydaktycznych. Zadania Gminy 

polegały na bieżącym utrzymaniu istniejących ścieżek dydaktycznych.   

2.8.7. Ochrona zwierząt 

W okresie sprawozdawczym 2019 – 2020 dokonywano przeglądu gniazd bocianich 

zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice tj. na dachu Pałacu w Przyszowicach, 

w pasie drogowym ul. Polnej w Przyszowicach oraz przy ul. Zwycięstwa i ul. Gliwickiej 

w Paniówkach. Dokładnego czyszczenia wymagały gniazda zlokalizowane 

w Paniówkach oraz Przyszowicach (na dachu Pałacu). 

W roku 2020 zainstalowano nową platformę pod gniazdo bocianie przy ul. Wodnej 

w Gierałtowicach. Platforma została zainstalowana przez Zakład Energetyczny.  

Ponadto w latach 2019 – 2020 Straż Pożarna w Chudowie nieodpłatnie wypielęgnowała 

drzewo rosnące na działce położonej przy ul. Szkolnej, na którym znajduje się gniazdo 

bocianie.  

W 2020 r. zakupiono woreczki na psie odchody. Woreczki te zostały przekazane Radzie 

Sołeckiej Paniówek i umieszczone w kilku punktach na terenie sołectwa Paniówki 

w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej kreowania prawidłowych zachowań z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie. W ramach tych działań opracowano 

i wydrukowano plakaty dotyczące obowiązków właścicieli psów i rozwieszono na 

wszystkich tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Gierałtowice. 

W ramach zadania pn. „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok” we 

wrześniu 2019 r. zorganizowano dla dzieci z przedszkola w Przyszowicach warsztaty 

w ramach obchodów święta „Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk”. 
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Ze względu na niesprzyjającą aurę, warsztaty odbyły się w salach przedszkola. Tematem 

warsztatów była ochrona zwierząt, w szczególności ochrona owadów. Zważywszy na 

fakt rozpowszechniania się zjawiska likwidacji w ogrodach przydomowych rabat 

kwiatowych i zastępowania ich drzewami iglastymi, jak również zjawiska usuwania 

drzew liściastych, w latach 2019 - 2020 planowane było sadzenie na terenie gminy 

Gierałtowice głównie cebul roślin które mają ogromny wpływ na zmniejszenie ryzyka 

wyginięcia pszczół. Na działce nr 53 ark. 22, obręb Przyszowice założono miejsce 

przyjazne pszczołom. Zostały tam nasadzone rośliny miododajne. Działka nr 53 ark. 22, 

obręb Przyszowice położona jest nie tylko w pięknym otoczeniu Zespołu Pałacowo – 

Parkowego w Przyszowicach, ale przylegają do niej również pola uprawne. Przy 

obserwowanym dużym wpływie stosowania środków chemicznych na owady, 

zakładanie miejsc przyjaznych pszczołom to jedyna z możliwości aby ochronić pszczoły 

przed wyginięciem. W ramach projektu dokonano również nasadzenia krokusów na 

działce nr 272/77 ark. 3, obręb Gierałtowice, stanowiącej tereny zielone. Ponadto na 

działce tej posadzone zostały w roku 2018 drzewa z gatunku Robinia akacjowa. 

Posadzone krokusy stanowią zatem doskonałe uzupełnienie, jako kolejne rośliny 

miododajne. Na wykonanie zadań Gmina Gierałtowice otrzymała dofinansowanie 

z Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”. W roku 2020 

jako kontynuację w ramach zadnia pn. „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Dbamy 

o swobodny przepływ wód”, skarpy rowu Bojkowskiego w Gierałtowicach obsadzono 

Irgą poziomą, roślinę której kwiaty oraz owoce stanowią pożywienie dla ptaków. 

W związku z planowanym usunięciem drzew z gatunku Kasztanowiec zwyczajny 

rosnących w sołectwie Przyszowice, opracowano opinię ornitologiczną w zakresie 

występowania gatunków ptaków na drzewach przeznaczonych do wycinki. Opinię 

sporządzono w wyniku informacji od mieszkańców, iż na przedmiotowych drzewach 

gniazdują pójdźki. Na podstawie obserwacji terenowych na obu przedmiotowych 

drzewach poddanych ekspertyzie nie stwierdzono lęgu pójdźki ani obecności osobników 

dorosłych. Natomiast ze względu na zalecenia jakie wynikają z sporządzonej opinii, 

Gmina jako kontynuacje w latach kolejnych będzie montować na terenie gminy 

Gierałtowice budki lęgowe dla pójdźki.  

Uchwałą Nr VII/62/2019 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27.03.2019 r. oraz uchwałą 

Nr XIX/151/2020 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 18.03.2020 r. przyjęto i w latach 

sprawozdawczych realizowano Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gierałtowice. Realizacja celów 

uchwalonych programów polega na odławianiu bezdomnych zwierząt, zapewnieniu 

bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji 

zwierząt w schronisku, poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt, opiece nad 

wolno żyjącymi kotami, usypianiu ślepych miotów, wskazaniu gospodarstwa rolnego 

w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnieniu całodobowej 

opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. 
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2.9. Działania w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii 

i klęsk żywiołowych 

Zapobieganie wystąpieniu oraz przeciwdziałanie skutkom wystąpienia klęsk 

żywiołowych, w szczególności zagrożenia powodziowego gminy Gierałtowice oraz 

zapobieganie wystąpieniu oraz przeciwdziałanie skutkom wystąpienia awarii 

technicznych to priorytetowe założenia Programu Ochrony Środowiska w zakresie 

poważnych awarii i klęsk żywiołowych. Z tego względu, w latach 2019 – 2020, w gminie 

Gierałtowice zaplanowano bieżące zadania związanie z: 

 wdrożeniem pierwszych rozwiązań technicznych wynikających z ekspertyzy 

możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu 

ochronę przed powodzią (suche lub mokre zbiorniki i poldery),  

 wykrywaniem, rozpoznawaniem i monitorowaniem sytuacji stwarzających 

zagrożenie dla ludzi i środowiska oraz zapewnienie obiegu informacji 

o zagrożeniach,  

 ograniczenie zabudowy mieszkalnej i przemysłowej na terenach zalewowych, 

 doposażeniem Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt,   

 kreowaniem właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia klęsk 

żywiołowych lub innych nadzwyczajnych zagrożeń. 

2.9.1. Ochrona przeciwpowodziowa  

W okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy gmina Gierałtowice podjęła inicjatywę 

wspólnego opracowania z Miastem Zabrze i Miastem Gliwice ekspertyzy dotyczącej 

możliwych do przeprowadzenia działań hydrotechnicznych, mających na celu ochronę 

przed powodzią terenów położonych przy granicy gminy Gierałtowice i Miasta Zabrze 

oraz w dalszym biegu rzeki Kłodnicy na terenie Miasta Gliwice. 

W opracowanej 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 i odmulenie Kłodnicy. 

W latach 2019-2020 podejmowano jednak z powyższym zakresie dalsze działania 

zmierzające do wdrożenia zaproponowanych działań, polegające na poszukiwaniu 

źródeł finansowania przedsięwzięć. 

Kluczowym dokumentem upoważniającym do ubiegania się w przyszłości o środki 

finansowe na realizację zadań ujętych w ekspertyzie ekspertyzie jest opracowany przez 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
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18 października 2016 r. Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry 

(Dz.U. z 2016 r., poz. 1938). PZRP dla dorzecza Odry zawiera m.in. listę strategicznych 

inwestycji technicznych planowanych do realizacji w latach 2016–2021. Wśród pięciu 

zadań zaplanowanych do realizacji w Regionie wodnym Górnej Odry wskazano zadanie 

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

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisły i Odry, w tym:  

1) Budowa polderu poniżej ujścia rzeki Bytomki w Gliwicach, 

2) Budowa suchych zbiorników w Gliwicach na cieku Ostropka, 

3) Budowa suchych zbiorników w Gliwicach na potoku: Wójtowianka (1 zbiornik), 

Cienka (2 zbiorniki), 

4) Budowa dwóch zbiorników w rejonie ulicy Bojkowskiej, 

5) Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Bagier, 

6) Budowa zbiornika retencyjnego na prawym zawalu Kłodnicy,  

7) Budowa zbiorników na Potoku Mikulczyckim i Rokitnickim, 

8) Wykonanie i realizacja projektu wykorzystania istniejącej infrastruktury 

technicznej, która może być wykorzystana do retencji wód opadowych  

i roztopowych, 

9) Wykonanie i realizacja projektu opomiarowania istniejącej infrastruktury 

technicznej, 

10) Wykonanie analizy projektowej powierzchni utwardzonych na terenie miasta 

w zakresie oddziaływania na środowisko oraz wpływu na stan i poziom wód,  

11) Budowa, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń 

przeciwpowodziowych, 

12) Zbiornik retencyjny na Sośnicy II, 

13) Suchy zbiornik retencyjny na potoku Ornontowickim, 

14) Suchy zbiornik na lewym zawalu Kłodnicy;   

15) Suchy zbiornik retencyjny przy ujściu potoku Chudowskiego, 

16) Zbiornik na potoku Promna, 

17) Pogłębienie rzeki Kłodnicy na terenie gmin: Zabrze, Gierałtowice, Gliwice, Ruda 

Śląska i Katowice.  

Obecnie trwają, rozpoczęte w 2020 r., konsultacje społeczne aktualizacji planów 

zarządzania ryzykiem powodziowym. Spotkania konsultacyjne odbywają się w 28 

miastach w całym kraju, w tym w Gliwicach. Ich istotą jest przełożenie ogólnych założeń 

metodycznych oraz wniosków z przeprowadzonych prac analitycznych na konkretne 

działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa 

kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. 

W 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie dokonało przeglądu i aktualizacji 

map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Gmina Gierałtowice 

uczestniczyła w konsultacjach projektów map i zaopiniowała je negatywnie, 

kwestionując przede wszystkim kompletność i aktualność danych umieszczonych na 

mapach. 
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Gmina Gierałtowice podtrzymuje zamiar realizacji wyżej wspomnianych przedsięwzięć, 

jednakże, tak jak inne mniejsze gminy (poniżej 90 tys. mieszkańców), napotyka na 

przeszkody w uzyskaniu finansowania przedsięwzięć wynikających z Planu. Programy 

finansowe w tym zakresie skierowane są głównie do dużych miast i gmin. 

W okresie sprawozdawczym Gmina wielokrotnie występowała do innych organów 

wyższego szczebla – PGW Wody Polskie, Wojewody, Starosty z prośbą o podjęcie 

odpowiednich kroków celem zlikwidowania barier w ubieganiu się o dofinansowanie 

realizacji przedsięwzięć. 

W październiku 2020 r. miała miejsce sytuacja kryzysowa w rejonie potoku 

Chudowskiego przy ul. Brzeg. Wskutek wylania wód potoku Chudowskiego i zalania 

terenu, zalana została pompownia ścieków sanitarnych PP08 oraz konieczna była 

ewakuacja trzody chlewnej z jednego z gospodarstw rolnych.  

Doraźne prace udrożnieniowe w korycie, zrealizowane przez administratora cieku 

w tym rejonie nie przynosi zadawalających efektów.  

SRK S.A. KWK „Makoszowy”, na podstawie zawartej ugody na naprawę szkody górniczej 

poprzez wykształcenie nowego przekroju poprzecznego i podłużnego koryta cieku, ze 

spadkiem umożliwiającym grawitacyjny spływ ód. Zadanie podzielone jest na trzy etapy. 

Etap I, obejmujący przebudowę mostu nad ciekiem Chudowskim w ciągu DK 44 w celu 

obniżenia dna wraz z likwidacją stopnia wodnego położonego poniżej mostu jest 

obecnie realizowany. Etap II, regulacja cieku Chudowskiego w km 0+600 – 2+920 wraz z 

ujściowym odcinkiem cieku Ornontowickiego w km 0+000 – 0+400 jest na etapie 

uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego. Etap III będzie obejmował regulację cieku 

Chudowskiego w km 2+92 – 4+035, tj. od łącznika w górę cieku. 

Ponadto, spośród zadań wymienionych w harmonogramie realizacji Programu Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice do roku 2023 podejmowano niżej wymienione 

działania: 

5) Z zadania pn. „Budowa przepompowni w dolinie potoku Gierałtowickiego wraz 

z rekultywacją terenu przyległego” w 2014 r. została wykonana przepompownia 

wraz ze zbiornikiem. Do uzgodnienia pozostała część zadania dotycząca 

rekultywacji terenu. Po uzyskaniu zgód właścicieli działek zadanie będzie 

realizowane pn. „Odtworzenie potoku Gierałtowickiego wraz z przywróceniem 

terenów przyległych do stanu pierwotnego”.  

6) Zadanie pn. „Odwodnienie terenu w rejonie rowów nr 2 i 3 na zawalu Wn – 35” 

zostanie zrealizowane po złożeniu wniosków właścicieli gruntów o naprawę szkody. 

7) W ramach zadania pn. „Przebudowa przeciwpowodziowej infrastruktury 

technicznej w rejonie zbiornika Sośnica I i terenów przyległych z uwzględnieniem 

dotychczasowej funkcji zbiornika w aspekcie projektowanej, docelowej eksploatacji 

górniczej KWK „Sośnica-Makoszowy” na obszarze sołectwa Przyszowice” termin 

realizacji ostatniego z etapów, jakim jest remont i przebudowa doprowadzalnika, 

nie został jeszcze określony. Pozostałe dwa etapy jakimi była budowa grobli ziemnej 
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z przesłoną przeciw filtracyjną oraz budowa przepompowni zakończono w latach 

poprzednich. 

Odstąpiono od realizacji zadania pn. „Odwodnienie i osuszenie zbiornika Wn-24/89 oraz 

zapewnienia stałego odpływu wód z tego zbiornika w sposób uzgodniony z Gminą 

Gierałtowice”, zmieniając jego koncepcję. Zadanie „Regulacja zbiornika Wn-24/89 

w sposób uzgodniony z Gminą Gierałtowice” jest na etapie uzgodnień. 

Z powodu braku wniosków od właścicieli działek prywatnych odstąpiono od realizacji 

zadania pomimo sporządzonej dokumentacji projektowej w latach poprzednich pn. 

„Likwidacja podtopienia terenu w rejonie pomiędzy ujściem potoku Chudowskiego do 

rzeki Kłodnicy w Przyszowicach a rekultywowany zalewiskiem Wn-35 w Paniówkach”. 

Pozostałe, bieżące prace związane z usuwaniem skutków eksploatacji górniczej 

realizowane są przez odpowiedzialne zakłady wydobywcze, na podstawie przyjętych 

harmonogramów, zgłaszanych wniosków itp. 

Gmina Gierałtowice pełni również stały nadzór nad pracami realizowanymi przez 

zakłady wydobywcze, prowadzące działalność na terenie gminy, mającymi na celu 

usuwanie skutków eksploatacji górniczej, w tym ograniczanie zagrożenia 

powodziowego, związanego ze skutkami eksploatacji.   

W ramach zadań własnych Gmina systematycznie realizuje działania mające na celu 

zapewnienie drożności cieków wodnych (rowów i potoków) administrowanych przez 

Gminę. Ich utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym sprzyja poprawie 

bezpieczeństwa powodziowego Gminy. 

W latach objętych sprawozdaniem wykonywano prace w zakresie utrzymywania 

drożności administrowanych cieków wodnych na terenie gminy Gierałtowice, tj.: 

3) w 2019 r. wykonano konserwację następujących cieków: 

 w sołectwie Chudów - rów O-3 (2990 mb) odcinek od przepustu w rejonie 

gazociągu w kierunku granicy z Bujakowem, rów O-3f (320 mb) odcinek od rowu 

O-3 w kierunku ul. Leśnej, rów O-3d (670 mb) odcinek od rowu O-3 w kierunku 

ul. Bocznej, rów Ch-31 (320 mb) odcinek od przepustu w kierunku drogi na Kąty, 

rów O-3f (610 mb) odcinek od ul. Leśnej w kierunku ul. Dworcowej, rów O-3g 

(605 mb) odcinek od ul. Dworcowej w kierunku „Ruska”, rów Ch-22 (430 mb) 

odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku ul. Topolowej, rów O-3 

(120 mb) odcinek przed przepustem na „Kramarnówce”; 

 w sołectwie Gierałtowice – rów Bojkowski (3203 mb) odcinek od ujścia potoku 

Ornontowickiego w kierunku ul. Granicznej, rów O-25 (1140 mb) odcinek od ujścia 

potoku Ornontowickiego w kierunku granicy z Ornontowicami, rów Gierałtowicki 

(1060 mb) odcinek od ujścia w kierunku ul. Korfantego i odcinek od 

przepompowni do rowu Beksza, rów G-7 (324 mb) odcinek od nasypu kolejowego 

w kierunku ul. Miarki, rów Be-8 (384 mb) odcinek od przepustu w rejonie rowu 

Beksza w kierunku lasu, rów Beksza (1475 mb) odcinek od ujścia rowu 

Gierałtowickiego w kierunku lasu, rów Be-12 (545 mb) odcinek od ujścia rowu 
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Beksza w kierunku lasu, rów Be-8 (140 mb) odcinek od ujścia w kierunku 

przepustu, rów Be-10 (54 mb) odcinek w rejonie drogi na Bekszę, rów O-25 

(132 mb) odcinek od ujścia do Potoku Ornontowickiego, rów Bojkowski (300 mb) 

odcinek od ujścia do Potoku Ornontowickiego, rów Be-8 odcinek od kolektora 

w kierunku lasu, rów Gierałtowicki (1050 mb) odcinek od ul. Korfantego 

w kierunku drogi na Bekszę, rów Bojkowski (226 mb) odcinek od ul. Granicznej 

w kierunku autostrady A1, rów O-25 (300 mb) odcinek od ujścia do Potoku 

Ornontowickiego w kierunku nasypu kolejowego, rów O-4 (175 mb) odcinek 

w rejonie ul. Stachury i rowu Bojkowskiego, rów przy Wn-18 (32 mb) odcinek 

w rejonie ul. Topolowej, rów Gierałtowicki (26 mb) odcinek przed przepustem 

i nasypem kolejowym; 

 w sołectwie Paniówki – rów Paniówka (1668 mb) odcinek od ul. Wodnej 

w kierunku do ul. Zabrskiej, rów K-7b (540 mb) odcinek od zbiornika Wn-35 

w kierunku ul. Kłodnickiej, rów Paniówka (310 mb) odcinek od przepompowni 

w kierunku ul. Wodnej, rów K-10 (700 mb) odcinek od zbiornika Wn-35, rów  

Ch-7b (575 mb) odcinek od ujścia do Paniówki w kierunku basenu, rów Paniówka 

(160 mb) odcinek w rejonie ul. Wodnej, rów Ch-20 (100 mb) odcinek w rejonie 

ul. Zabrskiej za firmą Carbospec, rów Paniówka (80 mb) odcinek w rejonie 

ul. Wodnej, rów Ch-20 (374 mb) odcinek pomiędzy ul. Podzamcze i ul. Dworską, 

 w sołectwie Przyszowice – rów Cienka stare koryto (2088 mb) odcinek od 

ul. Granicznej w kierunku ul. Brzozowej i przepompowni, rów Cienka nowe koryto 

(1226 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Morcinka, rów Ch-1 (300 mb) 

odcinek od ul. Granicznej w kierunku przepustu rów Ch-2 (380 mb) odcinek od 

nasypu kolejowego w kierunku ul. Spółdzielczej, rów Ch-2 (670 mb) odcinek od 

ul. Polnej w kierunki ul. Gliwickiej przez park, rów Ch-1 (320 mb) odcinek od 

ul. Powstańców Śląskich w kierunku przepompowni przy ul. Gliwickiej, rów Ch-1k 

(540 mb) odcinek wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy rowami Ch-1 i Ch-2, rów 

Ch-2 (670 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej, rów Ch-1 

(1020 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej, rów D-5a 

(300 mb) odcinek od przepompowni w kierunku posesji Pani Królak, rów Cienka 

nowe koryto (173 mb) odcinek w rejonie ul. Gliwickiej w kierunku nasypu 

kolejowego, rów Cienka stare koryto (110 mb) odcinek w rejonie 

ul. Makoszowskiej, rów Ch-1 (70 mb) odcinek w rejonie ul. Polnej posesji nr 77, 

rów D-5 (140 mb) odcinek od przepompowni w rejonie posesji Pani Królak; 

4) w 2020 r. wykonano konserwację następujących cieków: 

 w sołectwie Chudów – rów O-3 (2990 mb) odcinek od przepustu rejon 

Kramarnówki w kierunku granicy z Bujakowem, rów O-3d (420 mb) odcinek od 

rowu O-3 w kierunku ul. Bocznej, rów Ch-22 (540 mb) odcinek od ujścia do potoku 

Chudowskiego w kierunku ul. Szkolnej, rów O-3f (930 mb) odcinek od ujścia rowu 

O-3 w kierunku ul. Dworcowej, rów O-3i (300 mb) odcinek od ujścia rowu O-3 

w kierunku folwarku, rów Ch-31 (1030 mb) odcinek od ujścia do potoku 

Chudowskiego w kierunku folwarku, rów O-3a (416 mb) odcinek od ujścia rowu  

O-3 w rejonie Kramarnówki w kierunku drogi na Brzezinę, rów Ch-31 (130 mb) 
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odcinek w rejonie ul. Jesionowej, rów O-3d (30 mb) odcinek w rejonie łącznika 

ul. Brzezina;     

 w sołectwie Gierałtowice – rów Bojkowski (2585 mb) odcinek od ujścia potoku 

Ornontowickiego w kierunku szkoły i odcinek od wylotu Wn-18 w kierunku A1, 

rów O-25 (850 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku granicy 

z Ornontowicami, rów Gierałtowicki (1952 mb) odcinek od ujścia w kierunku 

przepompowni, rów G-7 (480 mb) odcinek od ujścia w kierunku ul. Miarki, rów 

Bojkowski (148 mb) odcinek od ul. Powstańców Śl. do ul. Ogrodowej, rów 

Bojkowski (260 mb) odcinek od ul. Ogrodowej do ul. Kopernika, rów O-7c 

(496 mb) odcinek od ujścia do rowy Bojkowskiego w kierunku ul. Zgrzebnioka, 

rów Be-12 (545 mb) odcinek od ujścia rowu Beksza w kierunku lasu, rów Beksza 

(1475 mb) odcinek od ujścia rowu Gierałtowickiego w kierunku lasu, rów Be-7 

(670 mb) odcinek od przepustu w rejonie rowu Beksza w kierunku lasu; 

 w sołectwie Paniówki – rów Ch-7a (245 mb) odcinek od ujścia do Paniówki 

w kierunku ul. 27-go Stycznia, rów Paniówka (1668 mb) odcinek od ul. Wodnej 

w kierunku do ul. Zabrskiej, rów K-7b (600 mb) odcinek od zbiornika Wn-35 

w kierunku ul. Kłodnickiej, rów Ch-20 (2331 mb) odcinek od ujścia do potoku 

Chudowskiego w kierunku lasu na granicy z Mikołowem, rów Ch-20f (870 mb) 

odcinek od ujścia do Ch-20 w kierunku ul. Zabrskiej, rów Paniówka (118 mb) 

odcinek w rejonie ul. Wodnej, rów Paniówka (410 mb) odcinek od przepompowni 

do ul. Wodnej, rów Ch-20l (170 mb) odcinek od ujścia do Ch-20f w kierunku 

ul. Zamkowej; 

 w sołectwie Przyszowice – rów Cienka stare koryto (2088 mb) odcinek od 

ul. Granicznej w kierunku ul. Brzozowej i przepompowni, rów Cienka nowe koryto 

(1226 mb) odcinek od ul. Granicznej w kierunku ul. Morcinka, rów Ch-2 (700 mb) 

odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej (660 mb) oraz odcinek 

od nasypu kolejowego w kierunku ul. Gierałtowickiej (40 mb), rów Ch-1a (560 mb) 

odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej, rów Ch-2a (540 mb) odcinek od 

rowu Ch-1 w kierunku Ch-2 w rejonie nasypu kolejowego i gospodarstwa Wilczek, 

rów K-4a (470 mb) odcinek od ujścia w kierunki ul. Cichej, rów Ch-1 (334 mb) 

odcinek od ul. Powstańców Śląskich w kierunku przepompowni przy ul. Gliwickiej, 

rów Ch-10 (660 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Gierałtowickiej, 

rów Ch-9 (400 mb) odcinek od ujścia do potoku Chudowskiego w kierunku 

ul. Brzeg, rów Ch-1 (352 mb) odcinek od kolektora w kierunku ul. Granicznej, rów 

Ch-1 (640 mb) odcinek od nasypu kolejowego w kierunku ul. Granicznej, rów  

Ch-1a (20 mb) odcinek w rejonie kolektora przy ul. Polnej. 

Istotnym elementem w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie gminy 

Gierałtowice jest również magazyn przeciwpowodziowy, zlokalizowany 

w Gierałtowicach na działce nr 2761/351 k.m. 2 obręb Gierałtowice, przeznaczony do 

przechowywania sprzętu używanego podczas poważnych awarii i klęsk żywiołowych. 

Powyższy sprzęt jest wykorzystany w razie zagrożenia bądź wystąpienia awarii przez 
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OSP, pracowników urzędu, jak również wydawany do dyspozycji mieszkańców 

znajdujących się w trudnej sytuacji wskutek zdarzeń losowych.  

2.9.2. System wczesnego ostrzegania  

W celu zapewnienia niezwłocznego i skutecznego uzyskiwania i wymiany informacji 

o zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla ludzi, ich mienia oraz środowiska, 

utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego ostrzegania 

i alarmowania zagrożonej ludności oraz utrzymania w stałej gotowości gminnego 

systemu syren alarmowych na terenie gminy Gierałtowice utworzono System 

Wczesnego Ostrzegania (gminny SWO). Zasady funkcjonowania systemu określone 

zostały w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 22.10.2012 r. i od tego 

czasu, w tym również w okresie sprawozdawczym, system nieprzerwanie funkcjonuje.  

W przypadku zaistnienia zdarzeń stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia Gminne 

Centrum Zarządzania Kryzysowego (którego zadania realizuje Zespół Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Gminy) uruchamia i realizuje procedury ostrzegania, alarmowania 

ludności oraz informuje o sposobach postępowania, stosownie do rodzaju i zasięgu 

zaistniałych zagrożeń, po czym uruchamia działania interwencyjne zgodnie z „Planem 

Zarządzania Kryzysowego Gminy Gierałtowice”.  Na jednym z budynków Urzędu Gminy 

zainstalowany jest wyświetlacz LED prezentujący m.in. informacje o ewentualnych 

zagrożeniach meteorologicznych i innych.  

2.9.3. Doposażenie i utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej  

W przypadku zdarzeń losowych takich jak pożary, podtopienia, powodzie lub zagrożenia 

w transporcie drogowym, kolejowym itp. angażuje się odpowiednie jednostki straży 

pożarnej. 

Wspierane są one przez Gminę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek 

zaistnienia tego rodzaju zdarzeń, w tym bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego.  

W latach 2019-2020 dzięki środkom z budżetu gminy finansowano bieżące utrzymanie 

jednostki straży pożarnej w następującym zakresie: 

 obsługa telekomunikacyjna (smsy alarmowe, rozmowy telefoniczne służbowe), 

 woda w hydrantach ppoż, 

 badania lekarskie strażaków, 

 naprawa sprzętu ppoż, remont aparatów powietrznych, 

 okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, przegląd narzędzi 

hydraulicznych i reduktora oraz aparatów, legalizacja butli, 

 opłaty OC samochodów pożarniczych, 

 paliwo, środki czystości, drobny sprzęt ppoż, 

 utrzymanie budynków ( w tym zakup opału, energia elektryczna), 

 szkolenia dla pracowników straży pożarnej. 
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2.9.4. Edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożeń 

W latach 2019-2020 Gmina Gierałtowice prowadziła systematyczne działania w zakresie 

informowania mieszkańców o potencjalnych zagrożeniach oraz edukowania o sposobie 

postępowania w razie ich wystąpienia. Służy temu System Wczesnego Ostrzegania oraz 

skierowany do mieszkańców Gminy System Informacji o Zagrożeniach.  

Na stronie internetowej Urzędu Gminy Gierałtowice znajduje się zakładka „Zarządzanie 

Kryzysowe”, która zawiera ostrzeżenia i informacje na temat potencjalnych zagrożeń. 

Umieszczono tam również link umożliwiający bezpośrednie połączenie ze stroną 

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zawierającą bieżące raporty, 

komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne.   

W zakładce „Zarządzanie Kryzysowe” udostępnione są również poradniki dotyczące 

zachowania w sytuacjach kryzysowych m.in. w przypadku zagrożenia powodziowego, 

wystąpienia powodzi, w przypadku burzy, wichury itp.  

2.10. Działania w zakresie edukacji ekologicznej 

Najważniejsze cele krótkookresowe z zakresu edukacji ekologicznej w okresie 

sprawozdawczym stanowiły: 

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. 

Ze względu na to, iż edukacja ekologiczna jest działaniem ciągłym, zaplanowanym na 

wiele następnych lat, celami koniecznymi do osiągnięcia w dłuższej perspektywie są:  

1) osiągnięcie poprawy stanu środowiska, 

2) podniesienie wśród mieszkańców świadomości ekologicznej, 

3) usuwanie złych nawyków takich jak np. spalanie śmieci w kotłowniach 

przydomowych, 

4) wykształcenie proekologicznych zachowań wśród dzieci i młodzieży, 

5) upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy na temat segregacji odpadów, 

6) ulepszenie i zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji. 

2.10.1. Edukacja dzieci i młodzieży 

Podobnie jak w latach wcześniejszych, w roku 2019 Gmina Gierałtowice aktywnie 

uczestniczyła w akcji „Sprzątanie Świata”. Do udziału w akcji zaproszono przedszkola, 

szkoły oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie naszej Gminy. Dzieci 

w wieku przedszkolnym zebrały małogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny 
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i elektroniczny. Natomiast uczniowie szkół oraz członkowie organizacji sprzątali 

pobocza dróg oraz skwery. Uprzątnięto otoczenia szkół, boiska szkolne, pobocza dróg, 

ulic, skwery, cmentarze, przystanki autobusowe, tereny wzdłuż tras rowerowych, itp. 

W szkołach przeprowadzono pogadanki na temat segregacji odpadów, oszczędzania 

wody i energii oraz zorganizowano wycieczki o tematyce ekologicznej. Worki i rękawice 

do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zapewnił Urząd Gminy 

Gierałtowice. Poprzez udział w dniach sprzątania świata uczniowie zapoznali się 

z problemem dzikich wysypisk śmieci oraz mieli okazję zdobycia informacji na temat 

utrzymania czystości i porządku w gminie. 

W ramach nagrody za udział w akcji „Sprzątania Świata” w 2019 r. uczniom klas I-III 

szkół podstawowych przekazano zeszyty i książki pt. „Jak zostać Wielkim Mistrzem 

Segregacji”. 

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem 

wirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, akcja „Sprzątania 

Świata” została przeprowadzona tylko w szkołach. Uczniowie sprzątali teren wokół 

szkół. Worki i rękawice do zbiórki odpadów oraz wywóz zebranych odpadów zapewnił 

Urząd Gminy Gierałtowice. 

W 2019 r. opracowano projekt graficzny oraz wydrukowano książeczki edukacyjne oraz 

zeszyty zadań o tematyce ekologicznej. Publikacje są skierowane do dzieci klas I-III 

szkół podstawowych. Wiodącym tematem książeczki edukacyjnej jest gospodarka 

odpadami, lecz poruszony został w niej również 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, ekologiczne sudoku czy rebusy. Na 

ostatniej stronie zeszytu znajduje się dyplom nadający tytuł Eko Rycerza, który dziecko 

może otrzymać po rozwiązaniu zagadek. Książeczki edukacyjne i zeszyty zadań zostały 

wydane w formacie A5. Każda publikacja zawiera 20 stron z okładkami. Wykonano 660 

egzemplarzy książeczek i 660 egzemplarzy zeszytów zadań, które zostały przekazane do 

Zespołów Szkolno-Przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice. Na 

wykonanie książeczek i zeszytów Gmina Gierałtowice otrzymała dofinansowanie 

z Powiatu Gliwickiego w ramach konkursu „Powiat przyjazny środowisku”. 

W 2019 r. pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice 

przeprowadzili w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach prelekcje dotyczące 

segregacji odpadów komunalnych. Pogadanki zostały przeprowadzone również 

w Świetlicy GOK w Paniówkach. Podczas zajęć dzieci dowiedziały się jak prawidłowo 

segregować odpady, co to jest recykling oraz jakie przedmioty powstają z plastiku, szkła 
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czy papieru. Zajęcia składały się również z części praktycznej, podczas której dzieci 

segregowały odpady do odpowiednich worków. 

Również w 2019 r. dla dzieci z Gminnego Przedszkola w Przyszowicach zorganizowano 

warsztaty przyrodnicze oraz warsztaty pn. „W śląskim domu segregujemy śmieci”. 

Podczas warsztatów dzieci uczyły się segregacji odpadów. Warsztaty były prowadzone 

w gwarze śląskiej. Inne warsztaty miały na celu zainteresowanie dzieci otaczającą ich 

przyrodą.  

W ramach zadania pn. „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok” we 

wrześniu 2019 r. zorganizowano dla dzieci z przedszkola w Przyszowicach warsztaty 

w ramach obchodów święta „Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk”. Ze 

względu na niesprzyjającą aurę, warsztaty odbyły się w salach przedszkola. Tematem 

warsztatów była ochrona zwierząt, w szczególności ochrona owadów. W trakcie 

warsztatów dzieci dowiedziały się m. in o owadzich przygotowaniach do zimowego 

odpoczynku, o kryjówkach, zapasach, o tym jakie owady są pożyteczne i wymagają 

ochrony. Na zakończenie warsztatów każde dziecko otrzymało cebulę Krokusa. 

Gmina współfinansowała organizację I edycji konkursu gminnego „Nasza Planeta” dla 

uczniów klas ósmych szkół podstawowych. 

W 2020 r. Główny Instytut Górnictwa na zlecenie Gminy Gierałtowice wykonał 

„Opracowanie zarysu projektu edukacyjnego wraz z koncepcją rozwiązań na małą skalę 

na rzecz zwiększenia wiedzy na temat zagadnień związanych z adaptacją i mitygacją 

zmian klimatu wśród społeczności szkół na terenie Gminy Gierałtowice”. 

Zmiany klimatu stanowią poważne zagrożenie dla ludzkości. Wzrastające temperatury, 

zmieniające się rozkłady opadów, częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, zmiany w ekosystemach oraz migracja wielu gatunków roślin oraz 

zwierząt, to tylko kilka z czynników, które wpływają na stan środowiska przyrodniczego 

i jakość życia ludzi. Zmiany klimatyczne wpływają też na zdrowie ludzi i mogą być 

przyczyną występowania wielu chorób narządów wewnętrznych, nasilać występowanie 

chorób zakaźnych oraz alergie wskutek rozprzestrzeniania się pyłków na duże 

odległości. Kluczową rolę w przeciwdziałaniu i ograniczaniu skutków zmian klimatu 

odgrywa edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdy mieszkaniec powinien 

prowadzić zrównoważony i ekologiczny styl życia w każdym aspekcie: sposobie 

myślenia, działania, postawie i zachowaniu. Szczególną rolę w edukacji na rzecz 

zrównoważonego rozwoju odgrywają szkoły, które powinny promować wiedzę, 

umiejętności i wartości niezbędne do prowadzenia zrównoważonego i ekologicznego 

stylu życia. 

Edukacja klimatyczna powinna opierać się na kompleksowym podejściu do działań na 

rzecz klimatu. Uczniowie powinni uczyć się o zmianach klimatu, dzięki wielorakim 

działaniom podejmowanym w szkole, począwszy od przekazywanych treści i sposobu 

nauczania, poprzez zarządzanie szkołą, współpracę z innymi placówkami edukacyjnymi, 

partnerami i szerszą społecznością. W marcu 2020r. eksperci z Głównego Instytutu 

Górnictwa przeprowadzili w szkołach warsztaty edukacyjne na rzecz klimatu, w których 
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łącznie wzięło udział 97 uczniów klas V-VI. Podczas warsztatów szczególnie 

podkreślana była wartość i rola zieleni w kształtowaniu odporności na zmiany klimatu 

oraz jego ochrony, jak i możliwości realizacji praktycznych działań dla poprawy stanu 

istniejącego, zarówno mających charakter inwestycyjny jak i tych „nieoczywistych” 

rzutujących na codzienne życie. Warsztaty zostały wsparte organizacyjnie przez 

nauczycieli i dyrekcje szkół. Warsztaty miały formułę warsztatu interaktywnego, 

podczas którego po zapoznaniu się z wykładem wprowadzającym zagadnienia zmian 

klimatycznych oraz po wprowadzeniu do projektowania rozwiązań mających na celu 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i dostosowaniem się do zmian, uczniowie 

pracując samodzielnie lub w parach projektowali rozwiązania dla swojej szkoły. 

Koncepcje dzieci uwzględniają wcześniejsze działania prowadzone w szkołach na rzecz 

przyrody i ochrony klimatu. 

Na podstawie przeprowadzonych warsztatów oraz konsultacji z dyrektorami szkół 

opracowano następujące koncepcje rozwiązań dla potencjalnych działań adaptacyjnych: 

1) Ogród wertykalny – Szkoła Podstawowa w Przyszowicach. 

Warsztaty przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Przyszowicach pokazały, że 

istnieje potrzeba realizacji inwestycji w postaci ogrodu wertykalnego na południowej 

ścianie budynku szkolnego, w pobliżu boiska szkolnego. Boisko szkolne w chwili 

obecnej nie jest osłonięte od słońca, ponadto znajduje się w pobliżu ciągu ulicznego. 

Uczniowie korzystający w okresie wiosenno-letnim z zajęć sportowych na boisku 

narażeni są na podwyższone temperatury i zanieczyszczania powietrza z transportu 

drogowego. Ogród wertykalny byłby przykładem dla uczniów dla działań 

adaptacyjnych do zmian klimatu w zakresie: 

 obniżania temperatury: szacowana średnia redukcja temperatury na powierzchni 

ściany pokrytej ogrodem wertykalnym w ciągu dnia wynosić będzie ok. 1-3°C, 

 wychwytywania zanieczyszczeń z powietrza: szacowana średnia redukacja pyłów 

PM10 o min. 10 %, 

 produkcji tlenu: 155 m2 ściany wertykalnej produkuje tlen dla 1 osoby na cały 

dzień, 

 absorbcji CO2: 100 m2 ściany wertykalnej absorbuje ok. 250 kg CO2 w ciągu roku, 

 magazynowania wody: 100 m2 ściany magazynuje 750l wody w ciągu 24h. 

2) Ogród deszczowy i bioróżnorodności – Szkoła Podstawowa w Chudowie 

Ogród deszczowy to ogród, w którym wzrastają rośliny siedlisk wodno-błotnych, 

których uprawa wpływa na poprawę wilgotności gleby i ogranicza zjawisko jej 

przesuszania. Korzyścią retencji wody na terenach zurbanizowanych i o wysoce 

uszczelnionych powierzchniach jest w pierwszej kolejności poprawa mikroklimatu, 

a także mniejsze koszty odprowadzania i oczyszczania wód opadowych. Pilotażowa 

budowa modelowego ogrodu deszczowego przy szkole podstawowej w Chudowie 

pozwoli na popularyzację wiedzy o zagospodarowaniu wód opadowych i systemach 

małej retencji. Młodzież szkolna może samodzielnie utrzymywać swój ogród 

deszczowy i uzyskać wiedzę na temat korzyści wynikających z posiadania takiego 
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ogrodu. Projektowany ogród deszczowy będzie miał charakter ogrodu zagłębionego 

w gruncie ze szczelnym dnem. Woda opadowa będzie dopływała do ogrodu 

deszczowego za pomocą istniejącego systemu rynien dachowych. Nadmiar wody 

gromadzony będzie w podziemnym zbiorniku na wodę deszczową, z którego wody 

opadowe za pomocą podawane będą do systemu nawadniania ogrodu deszczowego. 

System umożliwi też pobór wody na potrzeby podlewania przedszkolnego ogródka 

warzywnego zlokalizowanego przy szkole i ogrodu bioróżnorodności. 

3) Ekoparking rowerowy – Szkoła Podstawowa w Gierałtowicach 

Transport drogowy ma znaczny wpływ na klimat. Powodem tego jest emisja CO2 

wskutek spalania paliw samochodowych oraz emisja pyłów. Zgodnie z ogłoszoną 

przez Komisję Europejską strategią dotyczącą klimatu, należy w sposób nisko-

kosztowy i społecznie odpowiedzialny redukować, a nawet całkowicie ograniczać 

emisję gazów cieplarnianych. Do takich rozwiązań należy wprowadzenie transportu 

rowerowego, zwłaszcza w przestrzeniach miejskich. Realizacja tej idei następować 

będzie poprzez promocję transportu rowerowego i zachęcanie dzieci w wieku 

szkolnym wraz z rodzicami i młodszym rodzeństwem do korzystania z tego rodzaju 

transportu. Zachęcać do tego ma innowacyjny parking na rowery, który stanowił 

będzie nie tylko miejsce, gdzie bezpiecznie można zostawić rower, ale i pełnił on 

będzie funkcję odpoczynkową wraz z oświetleniem i roślinnością. Pilotażowa budowa 

modułowego parkingu rowerowego przy szkole pozwoli na popularyzację transportu 

rowerowego w Gminie Gierałtowice. 

4) Zielone boisko z oświetleniem OZE – SP w Paniówkach 

Odnawialne źródła energii to te, które odnawiają się w dość szybkim tempie, 

liczonym skalą życia ludzkiego. Źródłem energii odnawialnej jest słońce, wiatr czy 

ciepłe wody podziemne. Do oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w 

Paniówkach wykorzystane będą lampy hybrydowe z turbiną wiatrową w wersji 

słabowiatrowej, pracującej już przy podmuchach wiatru od 1,5-2 m/s. Możliwe jest to 

z uwagi na to, że teren jest otwarty (otoczony terenami rolniczymi). Pilotażowe 

oświetlenie wykorzystujące lampy solarne powstanie też przy SP w Gierłatowicach. 

Pilotażowe oświetlenie boiska szkolnego przy szkołach na terenie gminy Gierałtowice 

pozwoli na popularyzację wiedzy o znaczeniu energii odnawialnej i możliwościach 

zastosowania lamp solarnych. 

W oparciu o opracowaną koncepcję rozwiązań dla działań adaptacyjnych w 2020 r. 

Gmina Gierałtowice złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu edukacyjnego 

na rzecz zwiększenia wiedzy na temat zagadnień związanych z adaptacją i mitygacją 

zmian klimatu wśród społeczności szkół na terenie Gminy Gierałtowice, w ramach 

naboru wniosków w programie „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu”, finansowanym 

ze środków Mechanizmu Finansowania Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-

2021, którego operatorem jest Ministerstwo Klimatu. Obecnie trwa ocena wniosków. 

W 2019 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Przyszowicach 

zorganizowało konkurs pn. „Woda w przyrodzie i życiu człowieka’’. Konkurs polegał na 
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wykonaniu rysunku lub plakatu promującego wodę. W konkursie wzięły udział dzieci w 

wieku przedszkolnym. 

W latach objętych raportem zakupiono przybory szkolne wykonane z ekologicznych 

materiałów, które są wręczane dzieciom za udział w akcjach ekologicznych. 

W Urzędzie Gminy Gierałtowice prowadzona jest biblioteczka zawierająca filmy DVD 

oraz książki poruszające tematy ochrony środowiska. Pozycje znajdujące się 

w biblioteczce są wypożyczane szkołom jako pomoce dydaktyczne w prowadzeniu lekcji 

przyrody oraz biologii. 

2.10.2. Edukacja ekologiczna wśród mieszkańców Gminy 

Edukacja ekologiczna przeprowadzana w latach 2019 – 2020 w znacznej mierze 

poświęcona była niskiej emisji i ochronie powietrza oraz gospodarce odpadami. 

W 2019 r. Gmina Gierałtowice wzięła udział w ogólnopolskim konkursie dla 

administracji lokalnego samorządu terytorialnego na najbardziej przyjazne 

mieszkańcom i zasadom jednolitego systemu segregacji odpadów działania edukacyjne 

dla mieszkańców prowadzone na terenie gminy. Gmina Gierałtowice zajęła II miejsce 

w konkursie. W ramach nagrody Gmina otrzymała pojemniki do segregacji odpadów, 

które zostały przekazane do szkół na terenie Gminy Gierałtowice. 

W ramach kampanii edukacyjnej dotyczącej ograniczania niskiej emisji, na tablicach 

umieszczonych w przedszkolach na terenie Gminy codziennie umieszczane są aktualne 

informacje dotyczące stanu jakości powietrza w naszym regionie. Na tablicach 

umieszczane są kartki w kolorach odpowiadających aktualnej jakości powietrza: 

 kolor zielony – stan jakości powietrza bardzo dobry lub dobry, 

 kolor pomarańczowy – stan jakości powietrza umiarkowany lub dostateczny, 

 kolor czerwony – stan jakości powietrza zły lub bardzo zły. 

Ponadto na tablicach znajdują się informacje dotyczące uchwały antysmogowej 

województwa śląskiego, Systemu Wczesnego Ostrzegania, dzięki któremu można 

otrzymywać na skrzynki poczty elektronicznej informacje o anomaliach pogodowych 

oraz ostrzeżeniach meteorologicznych i środowiskowych oraz adres strony 

internetowej Gierałtowickiego Alarmu Smogowego. 

Wzorem lat ubiegłych, w 2019 i w 2020 r. wydano kalendarze zawierające 

harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Gierałtowice na dany rok 

kalendarzowy. Kalendarze zostały przekazane mieszkańcom wraz miesięcznikiem 

„Wieści Gminy Gierałtowice”. Kalendarze zawierały również scenki z bohaterami 

kampanii „Zmieniasz siebie – Zmieniasz świat”. W 2019 r. scenka nawiązywała do 

tematyki związanej z segregacją odpadów i kompostowania bioodpadów. Natomiast 

w 2020 r. scenka zachęcała do zapobiegania wytwarzania odpadów i ponownego ich 

wykorzystania.  
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W ramach wspomnianego już zadania „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy 

o krok” i edukacji związanej z ochroną przyrody złożone zostały miejsca przyjazne 

pszczołom na terenie sołectw Przyszowice i Gierałtowice. Posadzonych zostało 1000 szt. 

cebul krokusów. W Przyszowicach rośliny zostały nasadzone na terenie parku w Zespole 

Pałacowo-Parkowym, w części leśnej w niewielkiej odległości od pól uprawnych, 

przylegających do parku.  

W Gierałtowicach krokusy zostały nasadzone na terenach zielonych naprzeciwko 

Urzędu Gminy, gdzie wraz z drzewami z gatunku Robinia akacjowa, nasadzonymi 

w 2018 r., tworzą miejsce przyjazne pszczołom. 

W 2020 r. w ramach zadania pn. „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Dbamy 

o swobodny przepływ wód” na skarpach rowu Bojkowskiego, usunięto dziką roślinność, 

która rosła na skarpie rowu i posadzono krzewy Irgi poziomej, które umocnią skarpy 

a jej kwiaty oraz owoce będą stanowiły pożywienie dla ptaków. Zrealizowane zadanie 

stanowi kontynuację zadań polegających na zakładaniu miejsc przyjaznych pszczołom, 

które od kilku lat są realizowane przez Gminę Gierałtowice. Na wykonanie zadania 

Gmina Gierałtowice otrzymała dofinansowanie z Powiatu Gliwickiego w ramach 

konkursu „Powiat przyjazny środowisku”.  

W 2020 r. zakupiono woreczki na psie odchody. Woreczki zostały przekazane Radzie 

Sołeckiej Paniówek i umieszczone w kilku punktach na terenie sołectwa Paniówki 

w ramach akcji edukacyjnej dotyczącej kreowania prawidłowych zachowań związanych 

z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. W ramach tych działań przygotowano 

i wydrukowano również plakaty dotyczące obowiązków właścicieli psów i rozwieszono 

na tablicach ogłoszeń. 

Mając na uwadze dotarcie z informacjami z zakresu ochrony środowiska do jak 

największej liczby mieszkańców, w latach 2019 – 2020 w miesięczniku „Wieści Gminy 

Gierałtowice” oraz na profilu facebook Gminy publikowano informacje z zakresu 

ochrony środowiska dotyczące:  

1) przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł ciepła na ternie gminy Gierałtowice,  

2) wymiany źródeł ciepła na terenie gminy Gierałtowice, 

3) przeprowadzanych kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska, 

4) postępowania z odpadami rolniczymi, 

5) ograniczenia ilości bioodpadów w strumieniu odpadów komunalnych, 

6) kompostowania bioodpadów, 

7) postępowania z bioodpadami, 

8) zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, 

9) zmian stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i obowiązujących częściowych zwolnień z opłat, 

10) zapobiegania powstawania odpadów, 

11) postępowania kontrolnego w przypadku podejrzenia spalania paliwa złej 

jakości lub odpadów, 

12) sadzenia roślin miododajnych, 
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13) komunikatów o zmianach harmonogram wywozu odpadów komunalnych, 

terminach zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, 

14) naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania 

Niskiej Emisji na terenie Gminy Gierałtowice, 

15) uruchomienia punktu informacyjnego PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., 

16) programów „Moja woda”, „Mój prąd” i „Czyste powietrze”.  

Ponadto w miesięczniku ukazywały się artykuły przygotowane przez Gierałtowicki 

Alarm Smogowy dotyczące zanieczyszczenia powietrza. 

W latach 2019-2020 na stronie internetowej gminy Gierałtowice www.gieraltowice.pl 

aktualizowano zakładkę „Ekologia”, zawierającą informacje usystematyzowane 

tematycznie: 

 Jakość powietrza – informacje dotyczące aktualnej jakości powietrza, stacji 

pomiarowych zlokalizowanych na terenie gminy Gierałtowice, ostrzeżenia 

i powiadomienia o jakości powietrza wraz z prognozą na 24 godziny, 

powiadomienia o wystąpieniu poziomów ostrzegania, zgodnie z Planem działań 

krótkoterminowych, ryzyku przekroczenia średnich rocznych poziomów 

dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz dotyczące stacji meteorologicznych. 

 Dotacje – informacje o dotacjach na wymianę kotów centralnego ogrzewania oraz 

nieszkodiwianie azbestu, 

 Obwieszczenia – informacje organów administracji publicznej z zakresu ochrony 

środowiska, 

 Gospodarka wodno-ściekowa – wykaz firm zajmujących się wywozem 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Gierałtowice, obowiązki właścicieli 

nieruchomości w zakresie gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych, 

 Ochrona przyrody – informacje o ścieżkach dydaktycznych, 

 Ochrona powietrza – filmy i artykuły dotyczące ochrony powietrza, 

 Informator ekologiczny – krótkie artykuły na temat utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości, 

 Plany i programy – dokumenty dotyczące ochrony środowiska. 

Aktualizowano również zakładkę „Gospodarka odpadami”, w której znajdują się 

wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Gierałtowice. 

Dzięki aktualizacji zakładki o tematyce ochrony środowiska i gospodarki odpadami na 

stronie internetowej gminy Gierałtowice możliwe było szybkie przekazywanie 

informacji mieszkańcom Gminy oraz ich edukacja związana z prawidłowym 

postępowaniem chroniącym środowisko.. 
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2.10.3. Współpraca ze szkołami 

Gmina Gierałtowice ściśle współpracuje ze szkołami w zakresie edukacji ekologicznej, 

mając na uwadze dotarcie do jak najszerszej grupy dzieci i młodzieży. 

W latach 2019-2020 Gmina organizowała lub współorganizowała akcje edukacyjne, tj.: 

 warsztaty edukacyjne pn. „W śląskim domu segregujemy śmieci”, 

 warsztaty edukacyjne pn. „Etnowarsztaty”, 

 warsztaty ekologiczne „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok”, 

 prelekcje dotyczące segregacji odpadów komunalnych w szkole i świetlicy GOK, 

 warsztaty „Co mogę zrobić dla klimatu?” (wstępny wybór instalacji 

pilotażowych), 

 opracowanie i dystrybucja książeczek edukacyjnych oraz zeszytów zadań 

dotyczących niskiej emisji i segregacji odpadów dla dzieci klas I-III, 

 konkurs pn. „Woda w przyrodzie i życiu człowieka’’, 

 przekazanie do szkół z terenu Gminy Gierałtowice pojemników przeznaczonych 

do selektywnej zbiórki odpadów, 

 konkurs „Nasza Planeta” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych, 

 akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2019”, 

 akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2020”, 

 zakup przyborów szkolnych wykonanych z ekologicznych materiałów 

o których mowa szerzej w punkcie 2.9.1. 

W Urzędzie Gminy Gierałtowice prowadzona jest biblioteczka zawierająca filmy DVD 

oraz książki o tematyce ekologicznej, udostępniane szkołom jako pomoce dydaktyczne. 

2.10.4. Tworzenie ścieżek dydaktycznych 

W latach 2019 – 2020 nie utworzono nowych ścieżek dydaktycznych. Zadania Gminy 

polegały na bieżącym utrzymaniu istniejących ścieżek dydaktycznych. 

3. Realizacja działań ujętych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym zadań przewidzianych do realizacji na lata 2019-2020 
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Tabela 12. Harmonogram realizacji programu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w ul. Wodnej w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - - Zadanie zrealizowane 

2. 
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Jasnej  w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - - Zadanie zrealizowane 

3. 
Kontrola odprowadzania ścieków bytowych 
z nieruchomości położonych na terenach 
nieskanalizowanych 

2015 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

4. 

Działania zmierzające do przyłączenia 
nieruchomości położonych na terenie 
skanalizowanym do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej 

2016 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

5. 
Wspieranie inicjatyw budowy oczyszczalni 
przydomowych na terenach nie 
przewidzianych do skanalizowania 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

- 
Działania Gminy skoncentrowane 
są na przyłączeniu nieruchomości 
do kanalizacji sanitarnej 

6. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

7. 
Uregulowanie problemu odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych z terenów  
o nawierzchni szczelnej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

 
- - 

Gmina posiada aktualne 
pozwolenia wodnoprawne na 
odprowadzenie wód opadowych 

8. 
Analiza próbek wód opadowych 
odprowadzanych do potoku Cienka 
w Przyszowicach 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,61 środki własne - 

9. 
Analiza próbek wód pobranych  
z rowu zlokalizowanego na terenie lasu przy 
ul. Powstańców Śl. w Paniówkach 

03.2019 0.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,39 środki własne - 

10. 
Analiza próbek wód pobranych z rowu 
zlokalizowanego przy ul. Zgrzebnioka/Ofiar 
Obozów  Hitlerowskich w Gierałtowicach 

07.2019 07.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,16 środki własne - 

11. 
Aktualizacja inwentaryzacji istniejących 
systemów kanalizacji deszczowych wraz 
z oceną ich stanu technicznego 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 

W latach objętych sprawozdaniem 
nie aktualizowano inwentaryzacji 
istniejących systemów kanalizacji 
deszczowych 
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12. Budowa kanalizacji deszczowej 

12.1 
Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z 
przyłączami w Przyszowicach przy ul. Jasnej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne Zadanie zrealizowane 

12.2 
Przebudowa ul. Polnej w Przyszowicach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Opracowano dokumentację 
projektową. Zadanie planowane do 
realizacji w latach 2022-2023 

12.3 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa 
chodnika przy ul. Zwycięstwa w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne, 

Metropolia GZM 
Zadanie zrealizowane 

12.4 
Budowa chodnika przy ul. Powstańców 
Śląskich w Gierałtowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
Środki własne, 

Metropolia GZM 
Zadanie zrealizowane 

12.5 
Przebudowa układu drogowego wokół 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne, 

Metropolia GZM 
Zadanie zrealizowane 

12.6 

Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 
i kanalizacji sanitarnej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 

środki własne, 
Metropolia 
GZM, ŚUW 
Katowice 

Zadanie zrealizowane 

12.7 
Budowa chodnika przy ul. Dworskiej 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - Zadanie zrealizowane 

12.8 
Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej, 
chodnika i ścieżki rowerowej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - Zadanie zrealizowane 

12.9 
Przebudowa ul. Działkowej w Paniówkach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Opracowano dokumentację 
projektową. Zadanie planowane do 
realizacji w 2026 r. 

12.10 
Przebudowa drogi ul. Powstańców Śl. w 
Paniówkach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Opracowano dokumentację 
projektową. Zadanie planowane do 
realizacji w latach 2022-2023 

12.11 
Budowa chodnika przy ul. Swobody  
w Paniówkach wraz z budową kanalizacji 
deszczowej 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Opracowano dokumentację 
projektową. Zadanie planowane do 
realizacji w 2026 r. 

13. 
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej w ramach bieżących potrzeb 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
bieżących 
potrzeb 

środki własne 

Remonty uszkodzonych studni 
rewizyjnych i ściekowych 
w ramach bieżącego utrzymania 
dróg 

14. 

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

2019 2019 PGK Sp. z o.o. 363,80 środki własne 
Wykup i przejęcie przez PGK Sp. z 
o.o  sieci od prywatnych 
inwestorów 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

76 

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

15.1 
Organizacja konkursu pn. „Woda 
w przyrodzie i życiu człowieka’’ 

04.2019 05.2019 PGK Sp. z o.o. 0,75 środki własne - 

15.2 
Artykuły edukacyjne dotyczące gospodarki 
wodno-ściekowej zamieszczone 
w „Wieściach Gminy Gierałtowice” 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

W miesięczniku „Wieści Gminy 
Gierałtowice” umieszczono artykuł 
dotyczący kontroli nieruchomości, 
które nie zostały przyłączone do 
sieci kanalizacji sanitarnej 

16. 

Działania edukacyjne, upowszechniające 
wśród rolników wiedzę o dobrych 
praktykach w zakresie ochrony wód, 
poprawy retencyjności zlewni 
w szczególności dzięki zabiegom z zakresu 
fito- i agromelioracji 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 
RZGW, ODR 

- środki własne Zadanie nie zostało zrealizowane 

17. 
Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności skierowane do dzieci  
i młodzieży 

17.1 
Organizacja konkursu pn. „Woda 
w przyrodzie i życiu człowieka’’ 

04.2019 05.2019 PGK Sp. z o.o. 0,75 środki własne - 

18. 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

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

19. 
Realizacja obiektów małej retencji oraz 
nietechnicznych form retencji wód 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

20. 
Utrzymanie drożności administrowanych 
cieków wodnych 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

Spółka wodna  
619,28 środki własne - 

21. 

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 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne  

środki 
zewnętrzne 

Zadanie nie zostało zrealizowane 
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22. 

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 

- - 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

- środki własne 

Zapisy „Ekspertyzy…” zostały 
zaimplementowane w „Planie 
zarządzania ryzykiem 
powodziowym dla obszaru 
dorzecza Odry” który został 
przyjęty przez Radę Ministrów w 
dniu 18 października 2016r. 

23. 
Kontrola istniejących zabezpieczeń 
i rozpoznanie potrzeb w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

PGW WP 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

24. 

Odtworzenie i zagospodarowanie zbiornika 
wodnego, położonego w Chudowie przy ul. 
Dworskiej, z uwzględnieniem rozwiązań w 
zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

49,85 środki własne 
Złożono wniosek o dofinansowanie 
realizacji zadania 

25. 
Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja 
wykorzystania magazynów 
przeciwpowodziowych 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

50 środki własne Na bieżąco według potrzeb 

26. 

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

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

PGW WP 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne 

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

27. 
Zrównoważone planowanie 
i zagospodarowanie przestrzenne dolin 
rzecznych 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

28. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 
o zagrożeniach 

działanie 
ciągłe 

działanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne - 

29. 
Budowa lokalnego systemu monitoringu 
przeciwpowodziowego 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne W trakcie realizacji 

30. 

Uwzględnienie w dokumentach 
planistycznych oraz w decyzjach dotyczących 
planowania i zagospodarowania 
przestrzennego granic obszarów zagrożenia 
powodzią wyznaczonych na mapach 
zagrożenia powodziowego oraz wniosków 
wynikających z planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym 

2016 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

25,58* środki własne 

Granice obszarów zagrożenia 
powodzią uwzględniono w 
studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, w projektach 
miejscowych planów oraz w 
wydanych decyzjach o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania 
terenu * Koszt sporządzenia 
trzeciego etapu procedur 
planistycznych dla wszystkich 4 
projektów 
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ZADANIA KOORDYNOWANE 

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

2019 2020 
właściciele 

nieruchomości 
b.d. środki własne - 

2. 
Budowa przepompowni ścieków PC-08 przy 
ul. Topolowej w Chudowie 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Budryk 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

3. 
Budowa przepompowni ścieków pp-18 przy 
ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

4. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drodze 
bocznej ul. Jasnej w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne Zadanie nie zostało zrealizowane 

5. 
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej  
w ul. Okrężnej w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne Zadanie nie zostało zrealizowane 

6. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja 
urządzeń służących do oczyszczania ścieków 
komunalnych i zagospodarowania osadów 
ściekowych 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne - 

7. 

Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Topolowej i w łączniku pomiędzy 
ul. Topolową i Szkolną w Chudowie wraz z 
budową nowego odcinka sieci 

2019 2020 PGK Sp. z o.o. 45,00 środki własne 
Opracowano dokumentację 
projektową 

8. 
Wymiana i budowa sieci wodociągowej na 
odcinku od ul. Konopnickiej do Kol. Beksza 

2019 2020 PGK Sp. z o.o. 750,00 środki własne - 

9. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Stawowej 
w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

10. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Miarki 
w Gierałtowicach wraz z łącznikiem 
pomiędzy ul. Karola Miarki i ul. Ks. Roboty 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

11. 
Rozbudowa sieci wodociągowej 
w ul. Borowej w Paniówkach 

2019 2020 PGK Sp. z o.o. 14,00 środki własne 
Opracowano dokumentację 
projektową 

12 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Okrężnej, 
Pośredniej w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

13. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Zgrzebnioka w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

14. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szkolnej 
w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 
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15. 
Wymiana sieci wodociągowej przy 
ul. Gliwickiej w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

16. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Powstańców Śl. w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

17. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wodnej 
w Paniówkach   

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

18. 
Wymiana wodociągu w ul. Zabrskiej 
/Słonecznej w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

19. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Piaskowej 
w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

20. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Mickiewicza  w Gierałtowicach  

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

21. 
Wymiana wodociągu w ul. Wyzwolenia, 
Leśnej i Kolejowej w Gierałtowicach  

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

22. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Sienkiewicza w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

23. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Stachury 
w Gierałtowicach (do torów kolejowych) 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

24. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Korfantego od ul. Powstańców Śl. do 
Stachury    

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

25. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wilsona 
w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

26. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wolności 
w Chudowie 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

27. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Powstańców Śl. (łącznik), ul. Ligonia do  
ul. Południowej w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

28. 
Modernizacja sieci wodociągowej w kierunku 
tworzenia stref oraz stabilizowania ciśnienia 
w sieci 

2019 2020 PGK Sp. z o.o. 10,00 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

29. 

Wymiana sieci wodociągowej 
w  ul.Gierałtowickiej w Przyszowicach (odc. 
od torów kolejowych do ul. Korfantego  
w Gierałtowcach) 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 
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30. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Kłodnickiej w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

31. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Polnej 
w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

32. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Ks. 
Roboty w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

33. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Krótkiej 
w Przyszowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

34. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Swobody 
w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

35. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Chudowskiej w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

36. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Korfantego w Gierałtowicach (bez 
odcinka między ul. Powstańców a Stachury) 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

37. 
Wymiana sieci wodociągowej  
w ul. Kaczmarskiego w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

38. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zabrskiej 
w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

39. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Wodnej 
w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

40. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Szkolnej 
w Chudowie 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

41. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Zabrskiej 
w Chudowie 

- - PGK Sp. z o.o. - 
środki własne 
KWK Sośnica 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

42. 
Wymiana sieci wodociągowej 
w ul. Granicznej w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne Zadanie zrealizowane 

43. 
Wymiana sieci wodociągowej w ul. Prusa 
w Gierałtowicach 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne Zadanie zrealizowane 

44. 
Budowa sieci wodociągowej w ul. Borowej 
w Paniówkach 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne Zadanie zrealizowane 

45. 
Budowa własnego ujęcia wód podziemnych 
do celów zaopatrzenia w wodę 

- - 
PGK Sp. z o.o. 

Gm. Gierałtowice 
 środki własne Zadanie nie zostało zrealizowane 
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46. 
Modernizacja hydrantów na terenie Gminy 
Gierałtowice 

- - PGK Sp. z o.o.  środki własne Zadanie nie zostało zrealizowane 

47. 

Wymiana wodociągów z rur stalowych oraz  
przyłączy wodociągowych z rur stalowych,  
w tym  zdegradowanych sieci 
wodociągowych, w których występują 
znaczne straty wody 

- - PGK Sp. z o.o. - środki własne - 

48. 
Doskonalenie monitoringu sieci 
wodociągowej 

Zadanie 
ciągłe 

Zadanie 
ciągłe 

PGK Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

49. 
Prowadzenie kontroli przestrzegania przez 
podmioty warunków wprowadzania ścieków 
do wód lub do ziemi 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

WIOŚ 
w Katowicach 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

50. 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska oraz 
udostępnianie wyników 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

WIOŚ 
w Katowicach 

w ramach zadań 
własnych 

środki własne - 

51. 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę o 
konieczności, celach, zasadach i sposobach 
ochrony wód, w szczególności skierowane do 
dzieci i młodzieży 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

PGW WP b.d. środki własne - 

52. 
Budowa zbiorników retencyjnych oraz 
nadbudowa i umacnianie wałów 

- - 

PGW WP 
Gmina 

Gierałtowice 
Zakłady górnicze 

b.d. 

środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

środki unijne 

- 

53. 
Zwiększanie retencyjności zlewni rzek 
i potoków 

2019 2020 
PGW WP 

zakłady górnicze 
b.d. środki własne - 

54. Konserwacja rowów melioracyjnych 2019 2020 
Gminna Spółka 

Wodno-
Melioracyjna 

b.d. 

środki własne 
Dotacja UW 

Katowice 
Dotacja SP 

Gliwice 

- 

55 
Budowa, przebudowa, modernizacja budowli 
przeciwpowodziowych 

2019 2020 
PGW WP 

Gmina 
Gierałtowice 

b.d. 
środki własne, 
fundusze UE, 

WFOŚiGW 
Zgodnie z PZRP dla dorzecza Odry 

56. 
Usuwanie szkód spowodowanych ruchem 
zakładów górniczych na ciekach i obiektach 
gospodarki wodnej 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

zakłady górnicze b.d. środki własne - 
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57. 
Budowa i przebudowa przeciwpowodziowej 
infrastruktury technicznej wraz  
z likwidacją podtopień 

2019 2020 

KWK „Knurów-
Szczygłowice” 
KWK „Sośnica” 

SRK KWK 
„Makoszowy” 

b.d. środki własne - 

58. 
Pogłębienie koryta rzeki Kłodnicy oraz 
odmulenie jej dna 

- - 
RZGW, zakłady 

górnicze 
- 

środki własne, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 
środki UE 

- 

59. 
Działania inwestycyjne  
i utrzymaniowe związane  
z melioracjami wodnymi 

zadanie 
ciągłe 

zadanie 
ciągłe 

PGW WP  
spółki wodne i 

ich związki 
b.d. środki własne - 

60. Pogłębienie Potoku Chudowskiego 2019 2020 
ŚPGW WP 

zakłady górnicze 
b.d. środki własne 

I etap (przebudowa mostu w ciągu 
drogi DK44) w toku. II etap 
(odcinek od DK44 do łącznika ul. 
Polna – Brzeg) w trakcie uzgodnień 
formalno-prawnych 

 

Tabela 13. Harmonogram realizacji programu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 

Termin 

zakończenia 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 

realizacji 

tys. [PLN] 

Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Sporządzanie i składanie rocznego 
sprawozdania z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi  

01.2019 03.2019 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 
Sprawozdanie za 2018 rok przekazano 
w terminie do Marszałka Województwa 
Śląskiego i WIOŚ w Katowicach 

08.2020 09.2020 
w ramach 

zadań 
własnych 

środki własne 

Sprawozdanie za 2019 rok przekazano w 
terminie do Marszałka Województwa 
Śląskiego i WIOŚ w Katowicach za 
pośrednictwem bazy BDO 

2. 

Przeprowadzenie analizy stanu 
gospodarki odpadami, w celu 
weryfikacji możliwości technicznych 
i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

03.2019 04.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne W 2019 r. sporządzono analizę za rok 
2018 i umieszczono na stronie BIP. 
W 2020 r. sporządzono analizę za rok 
2019 i umieszczono na stronie BIP  04.2020 10.2020 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 
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3. Nadzór nad realizacją zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

3.1. 

Zgłaszanie niewłaściwego świadczenia 
usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych lub prowadzącego punkt 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 

Zgłoszenia, dotyczące przede wszystkim 
nieodebrania odpadów w terminie 
podanym w harmonogramie, kierowane 
były telefonicznie bądź mailowo do 
podmiotu odbierającego 

3.2. 
Okresowe kontrole związane 
z realizacją przez Wykonawcę 
postanowień zawartej umowy  

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Kontrola firmy m.in. w zakresie 
terminowej realizacji usług, 
zanieczyszczania dróg odciekami, 
odstawiania pojemników na miejsce po 
zrealizowaniu usługi 

3.3. 

Weryfikacja wykazu ilości odebranych 
worków z selektywnie zebranymi 
odpadami komunalnymi sprzed 
poszczególnych nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy 
Gierałtowice sporządzanego przez firmę  

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Okresowo przeprowadzana weryfikacja 
wykazu otrzymanego od firmy ze 
sporządzonym przez Referat Ochrony 
Środowiska, Szkód Górniczych 
i Gospodarki Komunalnej  

4. 
Rozwój systemu selektywnego zbierania papieru, opakowań wielomateriałowych, szkła, metalu i tworzyw sztucznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego celem zwiększenia recyklingu tych odpadów 

4.1. 
Odbiór sprzed nieruchomości worków 
z odpadami segregowanymi (papier, 
metal, tworzywa sztuczne, szkło) 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 
* kwota obejmuje całość kosztów umowy 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych za 2019 i 2020 r. 

4.2. 

Przyjmowanie odpadów segregowanych 
(papieru, metalu, tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych i szkła) 
w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

07.2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2.032,82* środki własne 

* koszt poniesiony od lipca 2020 r. 
obejmujący całość umowy na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych zawartej w lipcu 2020 r. 

4.2. 
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 
i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego 

04.2019 04.2019 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 
W ramach umowy na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów. Odpady 
przyjmowane również w PSZOK (pkt 7.1) 04.2020 04.2020 

4.3. 
Prowadzenie aplikacji Gminy 
Gierałtowice z funkcjonalnością 
kalendarz wywozu odpadów 

10.2018 w toku 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
13,29* środki własne 

Aplikacja umożliwia włączenie 
przypomnień o zbliżającym się terminie 
odbioru odpadów i wysyłanie 
powiadomień dot. gospodarki odpadami.  
* całościowy koszt utrzymania strony 
internetowej wraz z aplikacją 

5. Rozwój systemu selektywnego zbierania odpadów budowlano – remontowych 
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5.1. 
Odbiór odpadów budowlano – 
remontowych w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 

Odpady budowlane wytworzone na 
nieruchomościach zamieszkałych, 
przyjmowane do 1m3 na rok na 
nieruchomość. 

5.2. 

Odbiór odpadów budowlano – 
remontowych bezpośrednio sprzed 
nieruchomości w ramach świadczenia 
przez Gminę usługi dodatkowej  

01.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

19,65 środki własne 
Uchwała Nr III/23/2018 z dnia 
12.12.2018r.  

01.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

17,30 środki własne 
Uchwała nr XVI/125/2019 z dnia 
17.12.2019 r.  

6. 

Prowadzenie i doskonalenie 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Urzędzie Gminy 
i jednostkach podległych 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W 2010 r. zakupiono pojemniki do 
selektywnej zbiórki odpadów w Urzędzie 
i szkołach. Zbiórka rozpoczęła się 
w 2011 r. i trwa w dalszym ciągu 

6.1. 

Przekazanie do Zespołów Szkolno-
Przedszkolnych z terenu gminy 
Gierałtowice pojemników 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów 

11.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Pojemniki wygrane w ogólnopolskim 
konkursie na najbardziej przyjazne 
mieszkańcom i zasadom jednolitego 
systemu segregacji odpadów działania 
edukacyjne dla mieszkańców Gminy 

7. Bieżące utrzymanie i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

7.1. 
Bieżąca obsługa punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych przez 
Wykonawcę 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 
* kwota obejmuje całość umowy na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych  

7.2. 
Dzierżawa działki przeznaczonej na 
prowadzenie punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych  

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

49,20 środki własne - 

7.3. 
Renowacja 2 tablic służących 
oznakowaniu punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

05.2019 05.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,24 środki własne 
Tablica z godzinami otwarcia i tablica z 
Regulaminem 

7.4. 
Wykonanie 2 tablic służących 
oznakowaniu punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

08.2020 08.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,66* środki własne 

Tablica znakująca dojazd i tablica z 
Regulaminem (* kwota za 3 szt. tablic,  
w tym z napisem „Zakaz wysypywania 
śmieci”-pkt. 13.3.) 

7.5. 
Kontrola odpadów przyjmowanych w 
punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 

Pracownik PSZOK dokonuje oceny 
zgodności z regulaminem i kontroluje 
limit odpadów budowlano-remontowych 
* kwota obejmuje całość umowy na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 

7.6. 

Kontrola zapisów monitoringu 
zlokalizowanego na terenie PSZOK 
i kierowanie pism na policję, w 
przypadku stwierdzenia porzucenia 
odpadów pod bramą Punktu. 

01.2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Na policję skierowano w 2019 r. – 
1 pismo, w 2020 r. – 3 pisma. Policja 
ustaliła sprawców i zastosowała 
pouczenie lub nałożyła karę grzywny. 
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8. 

Rozwój systemu selektywnego zbierania 
odpadów niebezpiecznych, w tym 
przeterminowanych leków oraz 
zużytych baterii i akumulatorów 
małogabarytowych 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 

Odpady niebezpieczne przyjmowane w  
PSZOK (pkt 7.1) oraz innych 
wyznaczonych miejscach (zużyte baterie 
i przeterminowane leki) 
* kwota obejmuje całość umowy na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 

8.1. 
Umieszczenie pojemnika na 
przeterminowane i zbędne leki w 
Ośrodku Zdrowia w Paniówkach 

07.2019 07.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Pojemnik wcześniej był umieszczony 
w zlikwidowanej Aptece „Bezcenne 
Zdrowie” w Gierałtowicach 

9. 

Rozwój systemu selektywnego zbierania 
odpadów ulegających biodegradacji 
i w konsekwencji ograniczenie 
składowania tych odpadów 

2006 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 

Od 2018 r. odpady ulegające 
biodegradacji odbierane są przez cały rok. 
Odpady można oddać  również w PSZOK 
(pkt 7.1) 
* kwota obejmuje całość umowy na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 

9.1. 

Zaprzestanie odbioru bioodpadów 
w workach i wyposażenie każdej 
nieruchomości w pojemnik na 
bioodpady 

08.2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

5.764,65* środki własne 
* kwota obejmuje całość umowy na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów 

9.2. 

Opracowanie wstępnego studium 
wykonalności kompostowni 
bioodpadów dla potrzeb Gminy 
Gierałtowice  

10.2020 w toku 
PGK Sp. z o.o. 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne  

10. 
Propagowanie indywidualnych form kompostowania bioodpadów, w tym częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami właścicieli nieruchomości kompostujących 
bioodpady w kompostowniku przydomowym 

10.1. 

Wprowadzenie częściowego zwolnienia 
z opłaty za gospodarowanie odpadami 
właścicieli nieruchomości 
kompostujących bioodpady 
w kompostowniku przydomowym 

08.2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Zwolnienie skutkujące zmniejszeniem 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 1,00 zł miesięcznie od 
jednego mieszkańca 

10.2. 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
kompostowania bioodpadów 
zamieszczane w „Wieściach Gminy 
Gierałtowice”, na stronie internetowej 
oraz na profilu facebookowym Gminy 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące kompostowania bioodpadów 

11. Promocja działań zachęcających do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach oraz ograniczenia marnotrawienia żywności 

11.1. 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
kompostowania bioodpadów 
zamieszczane w „Wieściach Gminy 
Gierałtowice”, na stronie internetowej 
oraz na profilu facebookowym Gminy 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące kompostowania bioodpadów 
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11.2. 

Wydanie dwustronnego kalendarza na 
rok 2020 stanowiącego załącznik do 
„Wieści Gminy Gierałtowice” 
zawierającego harmonogram wywozu 
odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne 
Scenka na kalendarzu o tematyce 
związanej z segregacją odpadów i 
kompostowania bioodpadów 

12. Budowa biogazowni - - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - - 

13. Egzekwowanie zapisów wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 

13.1. 

Wysyłanie pism do właścicieli 
nieruchomości w sprawie utrzymania 
czystości i porządku na terenie ich 
nieruchomości 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 

Dotyczy głównie działek porośniętych 
wysoką trawą i nieprzycinanymi 
drzewami i krzewami, ale również 
odpadów znajdujących się na działkach 

13.2. 
Wysyłanie wezwań do złożenia 
wyjaśnień w przedmiocie prowadzenia 
segregacji odpadów na nieruchomości 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne W latach 2019 -2020 wysłano 36 wezwń 

13.3. 
Wykonanie tablicy „Zakaz wysypywania 
śmieci” 

08.2020 08.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,66* środki własne 
Tablica umieszczona na działce gminnej. 
(*kwota za 3 szt. tablic-pkt 7.4.) 

14. 
Kontrolowanie stanu zawieranych 
umów przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Sporządzono listę nieruchomości, na 
których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, do właścicieli których 
należy wysłać pisma wyjaśniające. 

15. 
Kontrola gospodarstw domowych 
w zakresie przestrzegania zakazu 
spalania odpadów 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 

*10,31 

Kontrola prowadzona w ramach zadań 
własnych 
*koszt badania prób popiołu oraz zakupu 
wilgotnościomierza do pomiaru 
wilgotności drewna 

16. 

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

03.2019 11.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 

Objazd gminy wiosną i jesienią celem 
identyfikacji i usunięcia dzikich wysypisk. 
Dwie sprawy skierowano na policję 
(sprawców nie ujęto). 03.2020 11.2020 

17. 
Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 
odpadów z miejsc na ten cel 
nieprzeznaczonych 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

- 

W 2019 r. wydano 1 decyzję nakazującą 
usunięcie odpadów z miejsca na ten cel 
nieprzeznaczonego. Odpady usunięto 
w 2020 r. Jedno postępowanie jest w toku 

18. Edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów 

18.1. 
Opracowanie projektu graficznego oraz 
druk książeczek edukacyjnych oraz 
zeszytów zadań dotyczących niskiej 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

8,90 środki własne 
Książeczki i zeszyty są wręczane dzieciom 
za udział w akcjach ekologicznych 
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emisji i segregacji odpadów dla dzieci 
klas I-III szkół podstawowych 

18.2. 

Wydanie dwustronnego kalendarza na 
rok 2020 stanowiącego załącznik do 
„Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne 
Scenka na kalendarzu o tematyce 
związanej z segregacją odpadów i 
kompostowania bioodpadów. 

18.3. 

Wydanie dwustronnego kalendarza na 
rok 2021 stanowiącego załącznik do 
„Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 

Projekt kalendarza wykonano w 2020 r. 
Scenka na kalendarzu zachęcała do 
zapobieganiu wytwarzania odpadów 
i ponownego ich wykorzystania 

18.4. 

Pokrycie kosztów organizacji 
warsztatów pt. „W śląskim domu 
segregujemy śmieci” dla dzieci z 
Gminnego Przedszkola w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,10 środki własne - 

18.5. 
Prelekcje dotyczące segregacji odpadów 
komunalnych w ZSP w Paniówkach 
i Świetlicy GOK w Gierałtowicach 

02.2019 02.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

18.6. 
Aktualizacja zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Zakładka „Gospodarka odpadami” jest na 
bieżąco aktualizowana 

18.7. 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów zamieszczane  
w „Wieściach Gminy Gierałtowice”, na 
stronie internetowej oraz na profilu 
facebookowym Gminy 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące segregacji odpadów 

19. Kampanie promujące sens hierarchii postępowania z odpadami (w tym mniej konsumpcyjny styl życia) 

19.1. 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów i ograniczania 
powstawania odpadów zamieszczane w 
„Wieściach Gminy Gierałtowice”, na 
stronie internetowej oraz na profilu 
facebookowym Gminy  

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące segregacji odpadów  
i ograniczania powstawania odpadów 

20. Stworzenie lokalnej platformy internetowej na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów 

20.1. 

Artykuły edukacyjne zachęcające do 
zapobiegania powstawania odpadów 
zamieszczane w „Wieściach Gminy 
Gierałtowice” oraz na profilu 
facebookowym Gminy 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 
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20.2. 

Wydanie dwustronnego kalendarza na 
rok 2021 stanowiącego załącznik do 
„Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 
Scenka na kalendarzu zachęcała do 
zapobieganiu wytwarzania odpadów  
i ponownego ich wykorzystania 

21. 
Promowanie i wspieranie budowy sieci 
napraw i ponownego użycia 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

22. Kontynuacja kampanii informacyjnej, dotyczącej zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  

22.1. 

Wydanie dwustronnego kalendarza na 
rok 2020 stanowiącego załącznik do 
„Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne  

22.2. 

Wydanie dwustronnego kalendarza na 
rok 2021 stanowiącego załącznik do 
„Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne Projekt kalendarza wykonano w 2020 r.. 

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

23.1. 

Organizacja warsztatów edukacyjnych 
pn. „W śląskim domu segregujemy 
śmieci” dla dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,10 środki własne - 

23.2. 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2019” 

08.2019 09.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,63 środki własne - 

23.3 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2020” 

09.2020 09.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,65 środki własne - 

23.4. 

Prelekcje dotyczące segregacji odpadów 
komunalnych w Zespole  
Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach 
i Świetlicy GOK w Gierałtowicach 

02.2019 02.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 

zadań 

własnych 

środki własne - 

24. Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (inne niż ww.) 

24.1 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie na stronie internetowej gminy 
Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy 
(redagowanej od 2010 r. zakładce dot. 
ochrony środowiska) na bieżąco 
umieszczane są artykuły z zakresu 
ochrony środowiska 
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24.2. 
Zakup woreczków na psie odchody 
w ramach akcji edukacyjnej 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,05 środki własne 
Woreczki zostały przekazane Radzie 
Sołeckiej Paniówek 

24.3. 
Opracowanie i wydruk plakatów 
dotyczących obowiązków właścicieli 
psów 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Plakaty wywieszono na tablicach ogłoszeń 
we wszystkich sołectwach Gminy 

25. 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
- 

W przetargach na wykonanie zadania pn. 
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych z terenu Gminy 
Gierałtowice” oprócz ceny jako 
podstawowego kryterium oceny ofert, 
przyznawano dodatkowe punkty za 
posiadane zasoby, tj. samochody z 
wyższymi standardami emisji spalin 

26. 
Realizacja zadań w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest zawartych w harmonogramie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających  azbest z terenu 
gminy Gierałtowice” 

26.1 

Rozpowszechnienie materiałów 
edukacyjnych na temat 
szkodliwości azbestu, bezpiecznego 
postępowania z wyrobami azbestowymi 
oraz sposobach ich usuwania oraz 
obowiązkach właścicieli nieruchomości 
związanych z posiadaniem wyrobów 
zawierających azbest 

2011 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Ulotki wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Gliwicach oraz broszura 
wydana przez Federację Zielonych GAJA 
są dostępne w Urzędzie Gminy. 
Informacja znajduje się również na 
stronie BIP Urzędu Gminy 

26.2. 

Wprowadzanie do elektronicznej bazy 
danych posiadanych informacji o 
lokalizacji wyrobów zawierających 
azbest 

07.2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W latach 2019 – 2020 na bieżąco 
dokonywano aktualizacji wpisów. 

26.3. 
Oczyszczenie terenów gminnych oraz 
innych terenów publicznych z odpadów 
zawierających azbest 

03.2019 11.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Objazd gminy wiosną i jesienią celem 
identyfikacji dzikich wysypisk odpadów 
m.in. przy drogach gminnych. Nie 
usuwano azbestu z budynków gminnych 03.2020 11.2020 

26.4. Odbiór odpadów zawierających azbest z  nieruchomości osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i z innych zasobów mieszkaniowych 
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26.4.1. Aktualizacja regulaminu udzielenia 
dotacji celowej dla osób fizycznych na 
dofinansowanie poniesionych kosztów 
załadunku, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów zawierających azbest z obiektów 
budowlanych położonych na terenie Gminy 
Gierałtowice 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
- 

W okresie objętym raportem nie 
aktualizowano regulaminu przyznawania 
dotacji 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 

Dotacje na mocy Uchwały Nr VIII/63/11 
Rady Gminy Gierałtowice  z dn. 
19.05.2011 r. W 2019 i w 2020 r. nie 
wpłynęły wnioski o przyznanie dotacji 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Budowa zakładów zagospodarowania 
odpadów spełniających wymagania 
instalacji komunalnej 

- - 
przedsiębiorcy            

związki 
międzygminne 

- - 

Na terenie Gminy nie budowano 
zakładów gospodarowania odpadów 
spełniających wymagania instalacji 
komunalnej 

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 

- - 
przedsiębiorcy            

związki 
międzygminne 

- - 

Na terenie Gminy nie budowano 
zakładów odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. Górnośląsko-Zagłębiowska 
Metropolia podjęła w 2020 r. wstępne 
prace celem budowy spalarni  

3. 

Kontrola podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie odbierania, 
zbierania, transportu, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Starostwo 
Powiatowe               
w Gliwicach            

WIOŚ 
w Katowicach 

w ramach 
zadań 

własnych 
Środki włąsne 

Starostwo Powiatowe oraz WIOŚ na 
bieżąco dokonują kontroli wypełniania 
przez podmioty ustaleń wydanych 
zezwoleń/decyzji. Starostwo w latach 
2019-2020 nie prowadziło kontroli na 
terenie Gminy Gierałtowice 

4. 

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

- - 

Organizacje 
Odzysku 

Producenci 
sprzętu 

- -  

5.  

Prowadzenie badań składu 
morfologicznego i właściwości 
fizykochemicznych odpadów 
komunalnych 

2019 2020 

PreZero Recycling 
Południe Sp. z o.o. 

(poprzednio 
KOMART Sp. z o.o.) 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

PreZero Recycling Południe Sp. z o.o., do 
której kierowane są niesegregowane 
odpady komunalne bada próbki odpadu 
kodzie 19 12 12 powstałe z odpadów 
komunalnych frakcji o wielkości powyżej 
80 mm, celem ustalenia udziału w nich 
odpadów ulegających biodegradacji 
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Tabela 14. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony gleb i powierzchni ziemi 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 

Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Objazd gminy w sezonie 
wiosennym i jesiennym celem 
identyfikacji i usunięcia dzikich 
wysypisk. Usuwanie odpadów 
z działek gminnych. Wydawanie 
decyzji nakazującej usunięcie 
odpadów  

2. 

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

2016 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

25,58* środki własne 

Studium oraz projekty 
miejscowych planów 
uwzględniają zagadnienia 
związanie z ochroną 
powierzchni ziemi. * Koszt 
sporządzenia trzeciego etapu 
procedur planistycznych dla 
wszystkich 4 projektów. 

3. 
Ograniczenie do niezbędnego minimum 
powierzchni gleby objętej zabudową  

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne - 

4. 
Systematyczne aktualizowanie bazy 
danych o terenach poprzemysłowych i 
zdegradowanych (ORSIP, OPI-TPP) 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Nie aktualizowano bazy 
w latach 2019 – 2020. 

5. 
Edukacja ekologiczna wśród 
mieszkańców Gminy w zakresie 
ochrony powierzchni ziemi 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4,28 środki własne 
W okresie sprawozdawczym 
organizowano akcję „Sprzątania 
Świata”.  

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. Rekultywacja i rewitalizacja terenów - - właściciele gruntów 
w ramach 

zadań 
własnych 

środki własne 

W 2020 r. Starosta Gliwicki 
wydał 1 decyzję określającą 
kierunek i podmiot 
zobowiązany do rekultywacji 
terenu. W tym samym roku 
wszczął jednak postępowania w 
celu jej wygaszenia na wniosek 
strony postępowania.  



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

92 

2. 
Organizacja programów doradczych dla 
rolników i zainteresowanych produkcją 
rolniczą  

2019 2020 

ŚODR, WIORiN, 
Powiatowy 
Inspektorat 
Weterynarii, 

Okręgowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza, 

Urząd Gminy 

b.d środki UE 
Współpraca w organizacji 
szkoleń  
dla rolników 

3. 

Promocja rolnictwa ekologicznego i 
agroturystyki, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju poprzez 
działania edukacyjne i promocyjne 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

ŚODR, WIORiN, 
Okręgowa Stacja 

Chemiczno-Rolnicza 
Urząd Gminy 

- środki własne 

Informacje na temat 
agroturystyki znajdują się na 
stronie internetowej oraz w 
wydanym folderze Gminy 
Gierałtowice 

4. 
Szkolenia dla rolników w zakresie 
stosowania Dobrych Praktyk 
Rolniczych  

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
W ramach szkoleń rolniczych 
nawiązywano do tematu 
Dobrych Praktyk Rolniczych 

5. 
Waloryzacja terenów pod względem ich 
przydatności do produkcji zdrowej 
żywności oraz jej promocja 

- - 
Powiatowy 

Zespół Doradztwa 
Rolniczego 

b.d. środki własne 
Brak gospodarstw 
ekologicznych na terenie Gminy 

6. 
Wykonanie badań gleb na poziom pH i 
wapnowanie gleb kwaśnych 

2019 2020 
właściciele terenów 

rolnych 
b.d. środki własne 

Urząd Gminy nie wykonywał 
badań gleb. Rolnicy wykonywali 
badania indywidualnie. 

7. 
Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - 
rozwój sieci monitoringu gleb 

- - 
Główny 

Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

b.d. środki własne 
Ostatnie wyniki Monitoringu 
Chemizmu Gleb za lata 2015-
2017 

8. 

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb 
metalami ciężkimi, 
promieniotwórczymi oraz środkami 
ochrony roślin 

04.2020 05.2020 

Powiatowy 
Zespół Doradztwa 

Rolniczego                          
WIORIN 

b.d. środki własne 

W 2020 r. w ramach 
przeprowadzanej atestacji 
opryskiwaczy poruszano temat 
zanieczyszczenia gleb środkami 
ochrony roślin 

9. 
Wykorzystanie nieużytków na uprawę 
roślin energetycznych 

- - 
właściciele terenów 

rolnych 
b.d. środki własne - 

10. 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki  

- - 
właściciele terenów, 

Nadleśnictwa 
b.d. środki własne 

Nadleśnictwa nie prowadziły 
prac związanych z zalesianiem 
gruntów stanowiących 

11. Wzrost ilości zadrzewień śródpolnych oraz zadrzewień wzdłuż cieków 

11.1. 
Nasadzenie krzewów Irgi poziomej na 
skarpie rowu Bojkowskiego 

10.2020 10.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6,48 środki własne 

Realizacja w ramach konkursu 
„Powiat przyjazny środowisku” 
– zadanie pn. „Gmina 
Gierałtowice bliżej przyrody. 
Dbamy o swobodny przepływ 
wód” 
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12. 
Regulacja zbiornika Wn-24/89 
w sposób uzgodniony z Gminą 
Gierałtowice 

- - 
PGG S.A. KWK 

„Sośnica” 
b.d. środki własne Trwają uzgodnienia. 

13. 
Wykonanie regulacji potoku 
Chudowskiego  

- - 
SRK S. A. KWK 
„Makoszowy” 

b.d.  środki własne 

I etap (przebudowa mostu w 
ciągu drogi DK44) w toku. II 
etap (odcinek od DK44 do 
łącznika ul. Polna – Brzeg) w 
trakcie uzgodnień formalno-
prawnych 

14. 
Odwodnienie terenu w rejonie rowów 
nr 2 i 3 na zawalu Wn – 35 

- - 
SRK S. A. KWK 
„Makoszowy” 

b.d. środki własne 
Realizacja na indywidualne 
wnioski właścicieli działek 

15. 

Odtworzenie potoku Gierałtowickiego 
wraz z przywróceniem terenów 
przyległych do stanu pierwotnego na 
odcinku od ul. Leśnej do przepompowni 

- - 
KWK  „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne Trwają uzgodnienia. 

16. 

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” 

2012 w toku 
PGG S.A. KWK 

„Sośnica” 
b.d. środki własne 

Zrealizowano dwa etapy. 

Termin realizacji trzeciego - 

Remont i przebudowa 

doprowadzalnika nie został 

określony 

17. 

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

- - 
SRK KWK 

„Makoszowy 
b.d. środki własne 

Zadanie ze względu na brak 
wniosków od właścicieli działek 
prywatnych nie będzie 
realizowane.  

 

 

 

 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

94 

Tabela 15. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony klimatu 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
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  

2016 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

25,58* środki własne 

Projekty miejscowych planów 
uwzględniają zagadnienia związanie z 
ochroną klimatu. * Koszt sporządzenia 
trzeciego etapu procedur planistycznych 
dla wszystkich 4 projektów 

2. 
Realizacja założeń Planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 615,33* 
środki własne 

WFOŚiGW 
środki UE 

Dotacje do wymiany systemu 
ogrzewania, w tym w tamach PONE. 
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne 

3. 
Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Przyjęte uchwałą Nr XXX/216/2020 
Rady Gminy Gierałtowice z dni. 
16.12.2020 r. 

4. 

Projekt edukacyjny na rzecz zwiększenia 
wiedzy na temat zagadnień związanych 
z adaptacją i mitygacją zmian klimatu 
wśród społeczności szkół na terenie 
Gminy Gierałtowice  

2020 w toku 

Urząd Gminy 
Gierałtowice, 

Zespoły Szkolno-
Przedszkolne 

39,89 środki własne 
Złożony wniosek o dofinansowanie 
zadania ze środków Funduszy 
Norweskich i EOG 

5. 

Odtworzenie i zagospodarowanie 
zbiornika wodnego, położonego 
w Chudowie przy ul. Dworskiej, 
z uwzględnieniem rozwiązań w zakresie 
łagodzenia skutków zmian klimatu 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

49,85 środki własne 
Złożony wniosek o dofinansowanie 
zadania ze środków Funduszy 
Norweskich i EOG 

6. 
Dalsze działania edukacyjne w zakresie 
zmian klimatu, mitygacji i adaptacji 

zadania ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W ramach edukacji dotyczącej 
ograniczania niskiej emisji 

7. 

Promocja korzystanie z komunikacji 
zbiorowej oraz popularyzujących 
wykorzystanie roweru jako 
ekologicznego środka transportu 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Wyznaczenie tras rowerowych jest 
elementem opracowania studium 
i miejscowych planów 

8. 
Zwiększanie retencyjności zlewni rzek 
i potoków na terenie gminy 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

PGW WP 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W wydawanych warunkach 
odprowadzania wód opadowych,  
w miarę potrzeb, wskazywany jest 
warunek retencjonowania wód 
opadowych 
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9. 

Promocja i wprowadzanie przyjaznych 
dla środowiska, w szczególności 
odnawialnych źródeł energii – realizacja 
Programu ograniczania niskiej emisji 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1.201.32 
środki własne 

WFOŚiGW 
Jeden z elementów wdrażania PGN 
(poz. 2) 

10. 
Modernizacja istniejącej sieci kanalizacji 
deszczowej  

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
bieżących 
potrzeb 

środki własne 

Remonty uszkodzonych studni 
rewizyjnych i ściekowych w ramach 
bieżącego utrzymania dróg. Uszkodzenia 
spowodowane  eksploatacją górniczą 
naprawiane przez zakłady górnicze 

11. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 
o zagrożeniach 

zadanie ciągłe 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 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
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) 

- - 

Urząd Gminy 
Gierałtowice  

Miasto Zabrze 
Miasto Gliwice 

- - 
zadania wskazane w PZRP dla dorzecza 
Odry 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę 
o zmianach klimatu, adaptacja i 
mitygacji zmian 

zadanie 
ciągłe 

zadanie ciągłe 

Urząd 
Marszałkowski 

organizacje 
ekologiczne 

b.d. środki własne - 

2. 
Realizacja obiektów małej retencji oraz 
nietechnicznych form retencji wód 

zadanie 
ciągłe 

zadanie ciągłe PGW WP  b.d. 
środki własne  

WFOŚiGW  
fundusze UE 

- 

3. 
Działania inwestycyjne i utrzymaniowe 
związane z melioracjami wodnymi 

zadanie 
ciągłe 

zadanie ciągłe 
PGW WP  

spółki wodne i ich 
związki 

b.d. środki własne - 
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Tabela 16. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony powietrza 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
Termin 

zakończenia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła  
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

1. 

Termomodernizacja budynku Urzędu 
Gminy Gierałtowice z budową wejścia 
dla osób niepełnosprawnych do 
budynku Urzędu Gminy Gierałtowice 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

394,00 

środki własne  
środki 

zewnętrzne 
(MFS) 

Wykonano docieplenie dwóch ścian 

2. 
Termomodernizacja budynku szkoły 
w Chudowie 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - Zadanie planowane na 2021 r. 

4. Modernizacja kotłowni w budynkach użyteczności publicznej  

4.1 
Wymiana kotła centralnego ogrzewania 
w budynku wielofunkcyjnym przy  
ul. Mickiewicza 43 w Gierałtowicach 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

19,42 środki własne - 

4.2 
Modernizacja systemu ogrzewania  
w budynku wielofunkcyjnym 
w Chudowie 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

49,21 środki własne - 

4.3 
Modernizacja systemu ogrzewania 
w budynku OSP w Chudowie 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

99,00 środki własne - 

4.4 
Modernizacja systemu ogrzewania  
w pomieszczeniu socjalnym LKS   
w Chudowie 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

96,30 środki własne - 

5. 

Zadania związane z wykonaniem 
termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej, inne niż 
wymienione w pkt. 1, 2 i 4 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - - 

6. 

Wykonanie aktualizacji „Założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe” 
z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia 
energii 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

7. 
Budowa biogazowi na terenie Gminy 
Gierałtowice  

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - - 
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8. 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice  

242,35 środki własne 

Zg. z uchwałą Nr XXVIII/183/16 Rady 
Gminy Gierałtowice z dn. 13.12.2016 r., 
zmienioną Uchwałą Nr XXXVI/241/17 
Rady Gminy Gierałtowice z 29.08.2017r. 

9. Realizacja programu „Słoneczna Gmina” 2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2 490,00 

środki własne 
środki 

zewnętrzne 
(RPO-WSL) 

- 

10. 
Budowa instalacji fotowoltaicznej na 
dachu budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Gierałtowicach 

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

204,18 

środki własne 
środki 

zewnętrzne 
(RPO-WSL) 

- 

11.  
Realizacja założeń Planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 615,33* środki własne 
*działania wymienione w poz. 1, 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 13 

12. 
Przygotowanie Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE)  

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

32,55* środki własne 
*wynagrodzenie operatora Programu 
ograniczania niskiej emisji 

13. 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 201,32 
środki własne 

WFOSiGW 
- 

14. 
Inwentaryzacja źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

15. 
Wdrożenie, koordynacja i monitoring 
działań naprawczych określonych  
w Programie Ochrony Powietrza 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4 615,33* środki własne 
*działania wymienione w poz. 1, 4, 6, 8, 9, 
10, 12, 13 

16.  

Kontrola nieruchomości w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania 
odpadów i innych wynikających z 
uchwały antysmogowej 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 

środki własne 
10,31* 

Kontrola prowadzona w ramach zadań 
własnych 
*koszt badania próby popiołu oraz zakupu 
wilgotnościomierza do drewna 

17. Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych 

17.1 
Rozbudowa ul. Polnej  
w Przyszowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 
Opracowano dokumentację projektową. 
Zadanie planowane do realizacji w latach 
2022-2023 

17.2 
Przebudowa układu drogowego wokół 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne, 

GZM 
Zadanie zrealizowane w 2018 r. 
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17.3 
Przebudowa ul. Stachury 
w Gierałtowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne, 
ŚUW Katowice 

Zadanie zrealizowane w 2017 r. 

17.4 
Rozbudowa ul. Wodnej 
w Przyszowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne, 

GZM, ŚUW 
Katowice 

Zadanie zrealizowane w 2018 r. 

17.5 
Budowa drogi ulicy Graniczna na 
odcinku od ul. Gliwickiej do  
ul. Powstańców  

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1 513,00 środki własne - 

17.6 
Przebudowa drogi ul. Działkowej 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
Opracowano dokumentację projektową. 
Zadanie planowane do realizacji w 2026 r. 

17.7 
Przebudowa drogi ul. Powstańców 
Śląskich w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
Opracowano dokumentację projektową. 
Zadanie planowane do realizacji w 2026 r. 

18. Zadania związane z budową, modernizacją oraz przebudową dróg, inne niż wymienione w pkt. 17 

18.1 
Budowa chodnika przy  
ul. Powstańców Śląskich  
w Gierałtowicach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
Opracowano dokumentację projektową. 
Zadanie planowane do realizacji w latach 
2022-2023 

18.2 
Budowa chodnika przy  
ul. Swobody w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne 
Opracowano dokumentację projektową. 
Zadanie planowane do realizacji w 2026 r. 

19. 
Budowa nowych ścieżek rowerowych 
i tras rowerowych 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- środki własne Zadanie nie było realizowane 

20. 
Aktualizacja zakładki „Jakość powietrza” 
na stronie internetowej Urzędu 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

21. 

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

działanie 
ciągłe 

działanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne - 

22. 

Uwzględnienie w planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 
uwarunkowań zapewniających ochronę 
powietrza 

2016 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

25,58* środki własne 

Projekty miejscowych planów 
uwzględniają zagadnienia związanie z 
ochroną powietrza. * Koszt sporządzenia 
trzeciego etapu procedur planistycznych 
dla wszystkich 4 projektów 

23. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zaopatrywania mieszkań w ciepło  
z nośników niepowodujących 
nadmiernej emisji 

2016 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

25,58* środki własne 
Projekty miejscowych planów 
uwzględniają zagadnienia związanie z 
ochroną powietrza * jw. 
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24. Kontynuacja kampanii edukacyjnej dotyczącej ograniczenia niskiej emisji 

24.1 

Opracowanie projektu graficznego oraz 
druk książeczek edukacyjnych oraz 
zeszytów zadań  dotyczących niskiej 
emisji i segregacji odpadów dla dzieci 
klas I-III szkół podstawowych 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

8,90 środki własne 
Książeczki i zeszyty są wręczane dzieciom 
za udział w akcjach ekologicznych 

24.2 

Wydanie i dystrybucja dwustronnej 
ulotki zawierającej informacje na temat 
uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne 

Ulotka w dalszym ciągu jest przekazywana 
mieszkańcom Gminy Gierałtowice, m.in. 
podczas kontroli z zakresu ochrony 
powietrza 

24.3 

Umieszczenie w przedszkolach na 
terenie gminy Gierałtowice tablic, na 
których są umieszczane informacje o 
stopniu zanieczyszczenia powietrza w 
ramach kampanii informacyjnej 
dotyczącej niskiej emisji 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Na adres mailowy przedszkoli wysyłana 
jest codziennie informacja o aktualnym 
stanie powietrza w gminie Gierałtowice. 
Na tablicach umieszczane są kartki koloru, 
który odpowiada aktualnej jakości 
powietrza 

24.4 
Aktualizacja na stronie internetowej 
zakładki „Jakość powietrza” 

2018 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Zakładka została utworzona w 2018 r. 
 ijest na bieżąco aktualizowana 

24.5 

Bieżące informowanie społeczeństwa  
o aktualnym stanie zanieczyszczenia 
powietrza oraz jego wpływie na 
zdrowie 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 

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

- - 
właściciele 

terenów 
b.d środki własne - 

2. 

Prowadzenie kampanii w zakresie 
ochrony powietrza, a także środków 
ostrożności odnośnie negatywnych 
skutków złej jakości powietrza 

2019 w toku 

Urząd 
Marszałkowski 

organizacje 
ekologiczne 

b.d. środki własne - 

3. 
Budowa i przebudowa istniejących sieci 
gazowych  

2019 2020 
przedsiębiorstwo 

gazownicze 
b. d. środki własne - 

4. 
Budowa instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii 

2019 2020 
podmioty 

gospodarcze 
b. d. 

środki własne, 
WFOŚiGW; 
NFOŚiGW; 
środki UE 

- 

5. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia 
DN90 i DN40 w Paniówkach przy 

2020 2020 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne Gazociąg s/c1 547,3 m, 4 szt. przyłączy 
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ul. Gliwickiej wraz z przyłączami 

6. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia 
DN63 w Gierałtowicach przy ul. Ks. 
Roboty wraz z przyłączami 

2019 2019 PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne 1 szt. przyłącza 

7. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia 
DN90 i DN63 w Gierałtowicach przy  
ul. Zgrzebnioka  wraz z przyłączami 

- - PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

8. 
Rozbudowa sieci średniego ciśnienia 
DN40 w Przyszowicach przy  
ul. Bażantów wraz z przyłączami 

- - PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

9. 

Modernizacja sieci średniego ciśnienia 
DZ315 Knurów-Gierałtowice Beksza z 
zabudową dwóch zespołów zaporowo 
upustowych 

- - PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

10. 

Modernizacja sieci podwyższonego 
średniego ciśnienia DN400 Gierałtowice 
ul. Beksza, Konopnickiej, Korfantego, 
Stachury, Południowa  

- - PSG Sp. z o.o. b.d. środki własne - 

Tabela 17. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Nazwa zadania  
Termin 

rozpoczęcia  

Termin 

zakończenia  

Jednostka 

odpowiedzialna  

Koszty 

realizacji tys. 

[PLN]  

Źródła 

finansowania  
Uwagi  

1  2  3  4  5  6  7  8  

   ZADANIA WŁASNE GMINY     

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

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
- 

środki własne 
środki zewnętrzne  

Dokumentacja projektowa opracowana 

w 2018 roku. Zadanie planowane do realizacji 

w latach 2022-2023 

2  
Przebudowa ulicy Skotnickiej i budowa 
drogi zbiorczej od ul. Skotnickiej do 
pływalni w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
- - Zadanie nie będzie realizowane 

3  
Przebudowa drogi ul. Działkowej 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
- 

środki własne 
środki 

zewnętrzne 

Zadanie planowane do realizacji w 2026 
roku  

4  
Przebudowa drogi ul. Powstańców 
Śląskich w Paniówkach  

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
- 

środki własne 
środki 

zewnętrzne 

Zadanie planowane do realizacji w 2026 
roku 
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5  
Przebudowa układu drogowego wokół 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Paniówkach 

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
1 598,0 

środki własne, 
Metropolia GZM 

Zadanie zrealizowane w roku 2018 

6 
Przebudowa ul. Stachury 
w Gierałtowicach 

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
2 975,1 

środki własne, 
ŚUW Katowice 

Zadanie zrealizowane w 2017 roku 

7 Zadania związane z budową oraz przebudową dróg innych niż wymienione w pkt. 1-6 

7.1 
Przebudowa ul. Granicznej 
w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
1 513,00   

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

8.1 
Usunięcie obumarłych Żywotników 
oraz wymiana na nowe przy 
ul. Kolejowej w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 

udzielonej 

gwarancji 

-  

8.2 
Nasadzenie winobluszczu przy  
ul. Granicznej w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
2,44 środki własne 

Wzdłuż ekranów akustycznych nasadzono 
54 sztuki Winobluszczu 

9 

Stosowanie odpowiednich zapisów w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego umożliwiających 
ograniczenie emisji hałasu do 
środowiska  

2016 W toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

środki 
własne 

 

Trwają prace związane z opracowaniem 
planów zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gierałtowice. W projektach 
uwzględniono zapisy umożliwiające 
ograniczenie hałasu do środowiska 

10. 
Opracowanie programów 
edukacyjnych uświadamiających 
problemy ochrony przed hałasem 

2019 – 2020 Urząd Gminy 
Gierałtowice 

b.d. środki własne 
Współpraca ze 
szkołami 
i organizacjami 
pozarządowymi 

Zadanie nie było realizowane 

ZADANIA KOORDYNOWANE 
 

1. 

Ustalanie i egzekwowanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku oraz kontrolowanie 
poszczególnych jednostek pod 
względem posiadanych decyzji 

2019 2019 Starosta Gliwicki środki własne 
w ramach zadań 

własnych 
Przeprowadzono 1 kontrolę przedsiębiorcy  
z Chudowa 

2. 

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

2019 2020 zarządcy dróg - -  
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3. 

Ograniczenie hałasu drogowego 
poprzez: rozwój zintegrowanego 
transportu publicznego; wdrażanie 
zasad organizacji ruchu sprzyjającego 
obniżeniu emisji hałasu do środowiska; 
wspieranie rozwoju i wdrażanie 
rozwiązań na rzecz transportu 
rowerowego jako integralnej części 
miejskich systemów transportowych 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 

Gierałtowice, 

zarządzający 

drogami, Zarząd 

Województwa 

b.d. środki własne  

4. 
Ograniczenie hałasu kolejowego 
poprzez modernizację linii kolejowych 
oraz taboru 

- - 
zarządzający 

liniami 
kolejowymi 

- -  

5. 

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

- - zarządcy dróg - - 
Nie opracowano koncepcji zmian ruchu 
samochodowego 

    

6. 

Aktualizacja 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 

2019 W toku 

Zarząd 
Województwa 

WIOŚ w 
Katowicach 

b.d. Środki własne 

Uchwała Nr VI/12/8/2019 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 
2019 roku  - „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” 
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Tabela 18. Harmonogram realizacji programu w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

Lp.  Nazwa zadania  
Termin 

rozpoczęcia  
Termin 

zakończenia  
Jednostka 

odpowiedzialna  

Koszty 

realizacji tys. 

[PLN]  

Źródła 

finansowania  
Uwagi  

1  2  3  4  5  6  7  8  
   

ZADANIA WŁASNE GMINY   

1  

Opracowanie planu zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem 
zagrożeń powstania pól 
elektromagnetycznych  

2019 2020 Urząd Gminy 
Gierałtowice 25,58* środki własne 

Trwają prace związane z opracowaniem 
planów zagospodarowania 
przestrzennego. W projektach 
uwzględniono zapisy dotyczące 
powstania pól elektromagnetycznych. * 
Koszt sporządzenia trzeciego etapu 
procedur planistycznych dla wszystkich 
4 projektów 

2 
Preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 
niejonizującego   

zadanie 
ciągłe zadanie ciągłe Urząd Gminy 

Gierałtowice 
w ramach zadań 

własnych środki własne W ramach wydania warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu 

   ZADANIA KOORDYNOWANE   

1 

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

2019 2020 

Powiat Gliwicki 
Urząd 

Marszałkowski 
Województwa 

Śląskiego 

b.d. środki własne 

Instalacje emitujące pole 
elektromagnetyczne o określonych 
parametrach wymagają zgłoszenia do 
Starosty bądź Marszałka Województwa 
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Tabela 19. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przyrody 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 

Termin 

zakończenia  
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 
realizacji 
tys. [PLN] 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

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

1. 
Prace pielęgnacyjno-konserwacyjne 
istniejących pomników przyrody 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,57 środki własne 

Nie podejmowano uchwały w sprawie 
objęcia nowych drzew pomnikami 
przyrody. Wykonano prace pielęgnacyjne 
pomnika przyrody w Przyszowicach przy 
ul. Brzeg 1 

2 

Sporządzenia oceny stanu 
fitosanitarnego pomników przyrody 
rosnących na terenie gminy 
Gierałtowice 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,21 środki własne 

Ocena stanu fitosanitarnego drzew 
stanowiących pomniki przyrody 
sporządzona przez biegłego 
Rzeczoznawcę ds. dendrologii i uprawy 
roślin 

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

2.1 

Założenie miejsc przyjaznych 
pszczołom na terenie Zespołu Pałacowo 
– Parkowego w Przyszowicach oraz 
przy ul. ks. Roboty w Gierałtowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,90 

środki własne, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gliwicach 

Zadanie „Gmina Gierałtowice bliżej 
przyrody. Krokusy o krok” 
dofinansowane w ramach konkursu 
„Powiat Przyjazny Środowisku” 

2.2 
Wyczyszczenie oraz obsadzenie skarp 
rowu Bojkowskiego krzewami 
z gatunku Irga pozioma  

2020 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

6,48 

środki własne, 
Starostwo 

Powiatowe w 
Gliwicach 

Zadanie „Gmina Gierałtowice bliżej 
przyrody. Dbamy o swobodny przepływ 
wód” dofinansowane w ramach konkursu 
„Powiat Przyjazny Środowisku” 

3.Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w zakresie ochrony przyrody, ochrony zwierząt 

3.1 

Nasadzenia sadzonek Krokusów na 
terenie Zespołu Pałacowo Parkowego w 
Przyszowicach. Organizacja warsztatów 
w ramach zadania „Powiat Przyjazny 
Środowisku” 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4,9 

środki własne, 
Starostwo 
Powiatowe  
w Gliwicach 

Zadanie zrealizowane w ramach projektu 
„Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. 
Krokusy o krok” w Zespole Pałacowo – 
Parkowym w Przyszowicach” wraz 
udziałem przedszkolaków z Przyszowic 

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

4.1 
Rewitalizacja i utrzymanie istniejących 
obszarów zieleni urządzonej 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

116,94 środki własne 

Cięcia sanitarno-pielęgnacyjne oraz 
usunięcie drzew rosnących na działkach 
stanowiących własność gminy 
Gierałtowice 
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4.3 
Usunięcie drzew związanych 
z regulacją rowów melioracyjnych 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,59 środki własne 

Interwencyjne usunięcie drzewa 
rosnącego na skarpie rowu „A” oraz  
gałęzi wiatrołomów w korycie potoku 
Cienka w Przyszowicach 

4.4 
Tworzenie nowych obszarów zieleni 
urządzonej 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

21,18 środki własne Nasadzenia drzew i krzewów 

5. Tworzenie nowych sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych jako elementu ścieżek rowerowych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo oraz 
dziedzictwa kulturowego oraz bieżące utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych. 

5.1 
Bieżące utrzymanie istniejących ścieżek 
dydaktycznych 

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne  

6. 

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

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

4,16 
środki własne 

WFOŚiGW 

Bieżące prace związane 
z bezpieczeństwem osób przebywających 
na terenie Zespołu poprzez usunięcie 
drzew zagrażających, zrąbkowanie 
zalegających gałęzi, cięcia pielęgnacyjne 

7. 

Promocja walorów przyrodniczych 
gminy (przygotowanie informatorów, 
map, dotyczących obiektów 
przyrodniczych i zabytków kultury) 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- 
środki własne 

 

W okresie sprawozdawczym nie 
utworzono nowych ścieżek 
dydaktycznych, nie wydano 
informatorów, map  

8. 

Uwzględnienie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów mających na celu zapewnienie 
właściwej ochrony bioróżnorodności, 
terenów zieleni i krajobraz ze 
szczególnym uwzględnieniem 
korytarzy ekologicznych 

- - 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W przygotowywanych projektach planów 
zagospodarowania przestrzennego 
uwzględniono zapisy mające na celu 
zapewnienie właściwej ochrony 
bioróżnorodności, terenów zieleni 
i krajobraz ze szczególnym 
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych 

9. 

Realizacji założeń Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gierałtowice  

2019 2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

77,58 środki własne 

Realizacja zadań wynikających 
z programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi. 
Opracowanie opinii ornitologicznej dla 
występowania na terenie gminy pójdźki 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

1. 
Zakładanie platform pod gniazda 
bocianie 

2019 2020 
zakłady 

energetyczne 
Gmina Gierałtowice 

b.d. środki własne 

Zainstalowanie platformy przy 
ul. Wodnej w Gierałtowicach przez 
zakład energetyczny. Przegląd 
i czyszczenie pozostałych gniazd 

2. 
Wykonanie nowych zalesień terenów 
stanowiących nieużytki 

- - 
właściciele 

terenów 
Nadleśnictwa 

- - 

Nadleśnictwo w Katowicach 
i Nadleśnictwo w Rybniku nie prowadziły 
prac związanych w zalesianiem gruntów 
stanowiących nieużytki na terenie Gminy 
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3. 
Rekultywacja terenów 
zdegradowanych poprzez zalesianie 
przy współpracy z nadleśnictwami 

2019 2020 

zakłady górnicze 
właściciele 

gruntów 
Nadleśnictwa 

b.d. środki własne  

4. Usuwanie roślinności inwazyjnej  2019 2020 

Gmina Gierałtowice 
Wody Polskie 

Właściciele 
gruntów 

b.d. 

środki własne 
właścicieli 
terenu na 

których rośnie 
Barszcz 

Sosnowskiego 

Właściciele gruntów prywatnych jak 
również Wody Polskie wykonywali w 
latach 2019 i 2020 usunięcia barszczu 
Sosnowskiego w ramach zadań własnych. 

 

Tabela 20. Harmonogram realizacji programu w zakresie ochrony przed skutkami poważnych awarii i klęsk żywiołowych  

Lp.  Nazwa zadania  
Termin 

rozpoczęcia  

Termin 

zakończenia  

Jednostka 

odpowiedzialna  

Koszty 

realizacji tys. 

[PLN]  

Źródła 

finansowania  
Uwagi  

1  2  3  4  5  6  8  9  

ZADANIA WŁASNE GMINY  

1.  

Wykrywanie, rozpoznawanie i 

monitorowanie sytuacji 

stwarzających zagrożenie ludzi 

i środowiska oraz zapewnienie 

obiegu informacji o zagrożeniach  

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 

zadań własnych 
środki własne 

W ramach systemu Wczesnego 

Ostrzegania (SWO) 

2.  

Doposażenie Jednostek Ochotniczych 

Straży Pożarnych w nowoczesny 

sprzęt  

2019 2020 

Urząd Gminy 

Gierałtowice 149,00 środki własne - 

3.  
Bieżące utrzymanie Jednostek 

Ochotniczych Straży Pożarnych  2019 2020 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 203,00 środki własne - 

4.  
Utrzymanie gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego  2019 2020 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 50,00 środki własne Doposażenie magazynu 

5.  

Kontrola stanu zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych (wały 

przeciwpowodziowe) wraz 

z wytypowaniem odcinków do 

rekonstrukcji i modernizacji  

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 

Gierałtowice  

PGW WP 

W ramach 

zadań własnych 
środki własne - 
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6. 

Budowa lokalnego systemu 

monitoringu (przeciwpowodziowego) 

dla gminy i powiatu 

      

7. 
Wdrażanie systemu powiadamiania 

o zagrożeniach 
2019 2020 

Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 

zadań własnych 
środki własne 

System powiadamiania poprzez sms 

oraz e-mail. Wyświetlacz „LED” 

prezentujący informacje o jakości 

powietrza, meteorologiczne oraz 

informacje o zagrożeniach. Aplikacja 

„Gmina Gierałtowice 

8. 

Uwzględnienie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

ograniczenia zabudowy mieszkalnej 

i przemysłowej na terenach 

zalewowych  

2019 2020 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 

zadań własnych 
środki własne 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy oraz projekty miejscowych 

planów uwzględniają zagadnienia 

związanie z zagospodarowaniem 

terenów zalewowych 

 

9. 
Utrzymywanie drożności 

administrowanych cieków wodnych 
2019 2020 

Gmina Gierałtowice 

Spółka Wodna 
655,28 środki własne - 

10. 

Inicjowanie i monitorowanie 

usuwania szkód przez zakłady 

górnicze 

zadanie ciągłe zadanie ciągłe 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 

zadań własnych 
środki własne - 

11. 

Odtworzenia i zagospodarowanie 

zbiornika wodnego w Chudowie przy 

ul. Dworskiej, z uwzględnieniem 

rozwiązania w zakresie łagodzenia 

skutków zmian klimatu 

2020 W toku 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
49,85 środki własne 

Złożony wniosek o dofinansowanie 

zadania ze środków Funduszy 

Norweskich i EOG 

12. 
Zwiększanie retencyjności zlewni 

rzek i potoków na terenie gminy 
zadanie ciągłe zadanie ciągłe 

Urząd Gminy 

Gierałtowice 

w ramach 

zadań własnych 
środki własne 

W wydawanych warunkach 

odprowadzania wód opadowych,  

w miarę potrzeb, wskazywany jest 

warunek retencjonowania wód 

opadowych 

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  

- - 

Urząd Gminy 

Gierałtowice 

Miasto Gliwice 

Miasto Zabrze 

- - 

Planowane w ramach wdrażania Planu 

Zarządzania Ryzykiem Powodziowym 

(PZRP) 
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14. Budowa retencji kanałowej - - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
- - - - 

15. 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 

kreowania prawidłowych zachowań 

w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

środowiska i życia ludzi z tytułu 

poważnych awarii 

- - 
Urząd Gminy 

Gierałtowice 
- - - 

ZADANIA KOORDYNOWANE  

1. 
Aktualizacja tras optymalnych dla 

przewozu substancji niebezpiecznych   
2019 2020 Wojewoda Śląski 

          
b.d.  środki własne Trasa przebiega przez autostradę A1 i A4 

2. 

Zwiększanie retencyjności oraz 

zabudowy regulacyjnej zlewni rzek 

i potoków na terenie powiatu   

2019 2020 
PGW WP 

Zakłady górnicze 

 

b.d. środki własne - 

3. 
Realizacja obiektów małej retencji 
oraz nietechnicznych form retencji 
wód 

2019 2020 PGW WP 

 

 

środki własne, 

WFOŚiGW,  

środki UE 

 

4. Pogłębienie i odmulenie rzeki 
Kłodnicy  

- - PGW WP 
 

b.d. środki własne 
- 

5. Bieżąca konserwacja i modernizacja 
zabezpieczeń 

2019 2020 PGW WP b.d. 

środki własne, 

WFOŚiGW, 

środki UE 

W ramach bieżących potrzeb 

6. 
Regulacja zbiornika Wn-24/89 w 
sposób uzgodniony z Gminą 
Gierałtowice 

- - 
PGG S.A. KWK 

„Sośnica” 
b.d. środki własne Trwają uzgodnienia 

7. Wykonanie regulacji potoku 
Chudowskiego  

- - 
SRK S. A. KWK 

„Makoszowy” 
b.d.  środki własne 

Realizacja zadanie jest na etapie 

sporządzania dokumentacji projektowej 

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

- - 
SRK S. A. KWK 

„Makoszowy” 
b.d. środki własne 

*Realizacja na indywidualne wnioski 

właścicieli działek 

9. 

Odtworzenie potoku Gierałtowickiego 
wraz z przywróceniem terenów 
przyległych do stanu pierwotnego na 
odcinku od ul. Leśnej do 
przepompowni 

- - 
KWK „Knurów – 

Szczygłowice” 
b.d. środki własne Trwają uzgodnienia 

10. 
Przebudowa przeciwpowodziowej 
infrastruktury technicznej w rejonie 
zbiornika Sośnica I i terenów 

2012 w toku 
PGG S.A. KWK 

„Sośnica” 
b.d. środki własne 

Zrealizowano dwa etapy. Termin realizacji 

trzeciego - Remont i przebudowa 

doprowadzalnika nie został określony 
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przyległych z uwzględnieniem 
dotychczasowej funkcji zbiornika w 
aspekcie projektowanej, docelowej 
eksploatacji górniczej KWK „Sośnica-
Makoszowy” 

11. 

Likwidacja podtopienia terenu 

w rejonie pomiędzy ujściem potoku 

Chudowskiego do rzeki Kłodnicy 

w Przyszowicach a rekultywowanym 

zalewiskiem Wn – 35 w Paniówkach 

- - 
SRK KWK 

„Makoszowy 
b.d. środki własne 

Zadanie ze względu na brak wniosków od 

właścicieli działek prywatnych nie będzie 

realizowane 

Tabela 21. Harmonogram realizacji programu w zakresie edukacji ekologicznej 

Lp. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 

Termin 

zakończenia 

Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty 

realizacji 

tys. [PLN] 

Źródła 

finansowania 
Uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 

ZADANIA WŁASNE GMINY 

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

1.1 

Organizacja I edycji konkursu 
gminnego „Nasza Planeta” dla 
uczniów klas ósmych szkół 
podstawowych 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,29 środki własne - 

1.2 

Organizacja warsztatów 
edukacyjnych pn. „Etnowarsztaty” dla 
dzieci z Gminnego Przedszkola w 
Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,40 środki własne - 

1.3 

Organizacja warsztatów 
edukacyjnych pn. „W śląskim domu 
segregujemy śmieci” dla dzieci 
z Gminnego Przedszkola 
w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,10 środki własne - 

1.4 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2019” 

08.2019 09.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,63 środki własne - 

1.5 
Organizacja akcji „Sprzątanie Świata – 
Polska 2020” 

09.2020 09.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,65 środki własne - 
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1.6 

Działania edukacyjne w Gminie 
Gierałtowice z wykorzystaniem 
instalacji pilotażowych dla łagodzenia 
zmian klimatu i adaptacji do ich 
skutków 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

39,89 środki własne - 

1.7 

Organizacja warsztatów 
ekologicznych dla dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Przyszowicach 
w ramach zadania „Gmina 
Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy 
o krok” 

09.2019 09.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,00 środki własne - 

1.8 

Prelekcje dotyczące segregacji 
odpadów komunalnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym 
w Paniówkach i Świetlicy GOK 
w Gierałtowicach 

02.2019 02.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

1.9 
Organizacja konkursu pn. „Woda 
w przyrodzie i życiu człowieka’’ 

04.2019 05.2019 PGK Sp. z o.o. 0,75 środki własne - 

2. Dofinansowanie szkół w zakresie wycieczek oraz warsztatów ekologicznych 

2.1 

Pokrycie kosztów organizacji 
warsztatów przyrodniczych pt. 
„Etnowarsztaty” dla dzieci 
z Przedszkola w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

1,40 środki własne - 

2.2 

Pokrycie kosztów organizacji 
warsztatów ekologicznych pt. "W 
śląskim domu segregujemy śmieci” 
dla dzieci z Gminnego Przedszkola  
w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,10 środki własne - 

3. Doposażenie bibliotek, broszury, ulotki, kalendarze z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych 

3.1 

Opracowanie projektu graficznego 
oraz druk książeczek edukacyjnych 
oraz zeszytów zadań  dotyczących 
niskiej emisji i segregacji odpadów 
dla dzieci klas I-III szkół 
podstawowych 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

8,90 środki własne 
Książeczki i zeszyty są wręczane dzieciom 
za udział w akcjach ekologicznych 

3.2 

Wydanie i dystrybucja dwustronnej 
ulotki zawierającej informacje na 
temat uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne 

Ulotka w dalszym ciągu jest 
przekazywana mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, m.in. podczas kontroli z 
zakresu ochrony powietrza 
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3.3 
Zakup przyborów szkolnych 
wykonanych z ekologicznych 
materiałów 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,38 środki własne 
Przybory są wręczane dzieciom za udział  
w akcjach ekologicznych 

3.4 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2020 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne - 

3.5 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2021 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 

Projekt wykonano w 2020 r. natomiast 
przekazany został mieszkańcom wraz ze 
styczniowym wydaniem „Wieści Gminy 
Gierałtowice w 2021 r. 

4. Organizacja kampanii edukacyjnej dotyczącej ograniczenia niskiej emisji 

4.1 

Opracowanie projektu graficznego 
oraz druk książeczek edukacyjnych 
oraz zeszytów zadań  dotyczących 
niskiej emisji i segregacji odpadów 
dla dzieci klas I-III  

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

8,90 środki własne 
Książeczki i zeszyty są wręczane dzieciom 
za udział w akcjach ekologicznych 

4.2 

Wydanie i dystrybucja dwustronnej 
ulotki zawierającej informacje na 
temat uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne 

Ulotka w dalszym ciągu jest 
przekazywana mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, m.in. podczas kontroli z 
zakresu ochrony powietrza 

4.3 

Umieszczenie w przedszkolach na 
terenie gminy Gierałtowice tablic, na 
których są umieszczane informacje o 
stopniu zanieczyszczenia powietrza 
w ramach kampanii informacyjnej 
dotyczącej niskiej emisji 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Na adres mailowy przedszkoli wysyłana 
jest codziennie informacja o aktualnym 
stanie powietrza w gminie Gierałtowice. 
Na tablicach umieszczane są kartki 
koloru, który odpowiada aktualnej jakości 
powietrza 

4.4 
Aktualizacja na stronie internetowej 
zakładki „Jakość powietrza” 

2018 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Zakładka została utworzona w 2018 r. i 
jest na bieżąco aktualizowana 

5. Działania promocyjne i edukacyjne mające na celu uświadamianie mieszkańcom zagrożenia jakie stanowi spalanie w piecach domowych niskiej jakości paliwa oraz odpadów 

5.1 

Wydanie i dystrybucja dwustronnej 
ulotki zawierającej informacje na 
temat uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne 

Ulotka w dalszym ciągu jest 
przekazywana mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, m.in. podczas kontroli z 
zakresu ochrony powietrza 

5.2 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
ochrony powietrza zamieszczane w 
„Wieściach Gminy Gierałtowice”, na 
stronie internetowej oraz na profilu 
facebook Gminy 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące ochrony powietrza 
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6. Projekt edukacyjny na rzecz zwiększenia wiedzy na temat zagadnień związanych z adaptacją i mitygacją zmian klimatu wśród społeczności szkół na terenie Gminy Gierałtowice 

6.1 

Działania edukacyjne w Gminie 
Gierałtowice z wykorzystaniem 
instalacji pilotażowych dla łagodzenia 
zmian klimatu i adaptacji do ich 
skutków 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

39,89 środki własne - 

7. Kampania promująca sens hierarchii postępowania z odpadami (w tym: mniej konsumpcyjny styl życia) 

7.1 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2020 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne - 

7.2 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2021 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 

Projekt wykonano w 2020 r. natomiast 
przekazany został mieszkańcom wraz ze 
styczniowym wydaniem „Wieści Gminy 
Gierałtowice w 2021 r. 

7.3 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów i ograniczania 
powstawania odpadów zamieszczane 
w „Wieściach Gminy Gierałtowice”, na 
stronie internetowej oraz na profilu 
facebook Gminy 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące segregacji odpadów i 
ograniczania powstawania odpadów 

8. Promocja działań zachęcających do kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach oraz ograniczenia marnotrawienia żywności 

8.1 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
kompostowania bioodpadów 
zamieszczane w „Wieściach Gminy 
Gierałtowice”, na stronie 
internetowej oraz na profilu facebook 

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące kompostowania bioodpadów 

9. Edukacja ekologiczna w zakresie segregacji odpadów 

9.1 

Opracowanie projektu graficznego 
oraz druk książeczek edukacyjnych 
oraz zeszytów zadań  dotyczących 
niskiej emisji i segregacji odpadów 
dla dzieci klas I-III  

2019 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

8,90 środki własne 
Książeczki i zeszyty są wręczane dzieciom 
za udział w akcjach ekologicznych 

9.2 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2020 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
zawierającego harmonogram 
wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne - 
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9.3 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2021 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
z harmonogramem wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 

Projekt wykonano w 2020 r. natomiast 
przekazany został mieszkańcom wraz ze 
styczniowym wydaniem „Wieści Gminy 
Gierałtowice w 2021 r. 

9.4 

Pokrycie kosztów organizacji 
warsztatów edukacyjnych pt. 
"W śląskim domu segregujemy 
śmieci” dla dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Przyszowicach 

2019 2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

2,10 środki własne - 

9.5 

Prelekcje dotyczące segregacji 
odpadów komunalnych w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w 
Paniówkach i Świetlicy GOK w 
Gierałtowicach 

02.2019 02.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 

9.6 

Przekazanie do szkół z terenu Gminy 
Gierałtowice pojemników 
przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów 

11.2019 11.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

- - 

Pojemniki otrzymano w nagrodę za 
zajęcie II miejsca w ogólnopolskim 
konkursie na kampanię dotycząca 
segregacji odpadów 

9.7 
Aktualizacja zakładki „Gospodarka 
odpadami” na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2013 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Zakładka „Gospodarka odpadami” jest na 
bieżąco aktualizowana 

9.8 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
segregacji odpadów zamieszczane w 
„Wieściach Gminy Gierałtowice”, na 
stronie internetowej oraz na profilu 
facebook Gminy  

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
dotyczące segregacji odpadów 

10. Kontynuacja kampanii informacyjnej, dotyczącej zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

10.1 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2020 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
zawierającego harmonogram 
wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne - 

10.2 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2021 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
zawierającego harmonogram 
wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 

Projekt kalendarza wykonano w 2020 r. 
natomiast przekazany został 
mieszkańcom wraz ze styczniowym 
wydaniem „Wieści Gminy Gierałtowice w 
2021 r. 

11. Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie 
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11.1 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
utrzymania czystości i porządku 
w gminie na stronie internetowej 
gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Na stronie internetowej Urzędu Gminy 
(redagowanej od  2010 r. zakładce dot. 
ochrony środowiska) na bieżąco 
umieszczane są artykuły z zakresu 
ochrony środowiska 

11.2 
Zakup etui i worków na psie odchody 
w ramach akcji edukacyjnej 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,05 środki własne 
Worki i etui zostały przekazane Radzie 
Sołeckiej Paniówek 

11.3 
Stworzenie i wydruk plakatów 
dotyczących obowiązków właścicieli 
psów 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Plakaty zostały umieszczone na tablicach 
ogłoszeń we wszystkich sołectwach 
Gminy 

12. Promocja działań proekologicznych, wydawnictwa ekologiczne z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej 

12.1 
Utrzymanie zakładki o tematyce 
ochrony środowiska na stronie 
internetowej gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

W zakładce „ochrona środowiska” na 
stronie internetowej UG Gierałtowice 
umieszczane są obwieszczenia i 
komunikaty oraz artykuły edukacyjne z 
zakresu ochrony środowiska 

12.2 

Artykuły edukacyjne dotyczące 
ochrony środowiska zamieszczane w 
„Wieściach Gminy Gierałtowice”, na 
stronie internetowej oraz na profilu 
facebook Gminy 

2009 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Cyklicznie umieszczane są artykuły 
edukacyjne kształtujące właściwe 
postawy proekologiczne 

12.3 
Zakup etui i worków na psie odchody 
w ramach akcji edukacyjnej 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,05 środki własne 
Worki i etui zostały przekazane Radzie 
Sołeckiej Paniówek 

12.4 

Wydanie i dystrybucja dwustronnej 
ulotki zawierającej informacje na 
temat uchwały antysmogowej dla 
województwa śląskiego 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,35 środki własne 

Ulotka w dalszym ciągu jest 
przekazywana mieszkańcom Gminy 
Gierałtowice, m.in. podczas kontroli z 
zakresu ochrony powietrza 

12.5 

Umieszczenie w przedszkolach na 
terenie gminy Gierałtowice tablic, na 
których są umieszczane informacje o 
stopniu zanieczyszczenia powietrza 
w ramach kampanii informacyjnej 
dotyczącej niskiej emisji 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

0,32 środki własne 

Na adres mailowy przedszkoli wysyłana 
jest codziennie informacja o aktualnym 
stanie powietrza w gminie Gierałtowice. 
Na tablicach umieszczane są kartki 
koloru, który odpowiada aktualnej jakości 
powietrza 

12.6 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2020 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
zawierającego harmonogram 
wywozu odpadów 

12.2019 12.2019 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,27 środki własne - 
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12.7 

Wydanie dwustronnego kalendarza 
na rok 2021 stanowiącego załącznik 
do „Wieści Gminy Gierałtowice” 
zawierającego harmonogram 
wywozu odpadów 

12.2020 12.2020 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

3,57 środki własne 

Projekt kalendarza wykonano w 2020 r. 
natomiast przekazany został 
mieszkańcom wraz ze styczniowym 
wydaniem „Wieści Gminy Gierałtowice w 
2021 r. 

12.8 
Stworzenie i wydruk plakatów 
dotyczących obowiązków właścicieli 
psów 

2020 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Plakaty zostały umieszczone na tablicach 
ogłoszeń we wszystkich sołectwach 
Gminy 

13. Rozbudowa zakładki informacyjnej dotyczącej ochrony środowiska na stronie internetowej gminy 

13.1 
Utrzymanie zakładki o tematyce 
ochrony środowiska na stronie 
internetowej gminy Gierałtowice 

2010 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne 

Zakładka informacyjna na stronie 
internetowej gminy dotycząca ochrony 
środowiska na bieżąco jest aktualizowana  
i uzupełniana  

14. Tworzenie sieci ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych jako elementu ścieżek rowerowych i turystycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych, atrakcyjnych krajobrazowo 
oraz bieżące utrzymanie istniejących ścieżek dydaktycznych 

14.1 
Bieżące utrzymanie istniejących 
ścieżek dydaktycznych 

2017 w toku 
Urząd Gminy 
Gierałtowice 

w ramach 
zadań 

własnych 
środki własne - 
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4. Sposoby i źródła finansowania przedsięwzięć 

Źródło finansowania większości przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska w Gminie 

Gierałtowice w latach 2019 – 2020 stanowiły środki budżetu Gminy Gierałtowice. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

wpływy do budżetu gminy stanowią również środki pochodzące z opłat za korzystanie 

ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych. Środki budżetowe pochodzące 

z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w latach 2019 

– 2020 przeznaczone były na: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza – udzielanie dotacji na 

dofinansowanie modernizacji systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych 

na terenie gminy Gierałtowice, 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami – udzielanie dotacji na dla 

osób fizycznych na dofinansowanie poniesionych kosztów załadunku, transportu 

i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Gierałtowice, 

 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad 

zrównoważonego rozwoju. 

W 2019 roku Referat Ochrony Środowiska realizował ze środków budżetowych – dział 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 925 Ogrody botaniczne 

i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – następujące 

zadania służące poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowice: 

1) w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód (rozdział 90001): 

 pobór próby i wykonanie analizy ścieków odprowadzanych do środowiska oraz 

opracowanie modelu natężęń deszczów miarodajnych dla potrzeb hydrologii 

gminy Gierałtowice, w kwocie 40 528 zł, 

2) w zakresie gospodarki odpadami (rozdział 90002): 

 odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu 

selektywnej zbiórki odpadów, w kwocie 2 221 000 zł, 

 wykonywanie usługi dodatkowej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, tj. udostępnienie pojemnika przeznaczonego na 

odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na 

nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym 

zakresie oraz odbiór tych odpadów w pojemniku i ich zagospodarowanie, 

w kwocie 19 645 zł, 

3) w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004): 

 nasada, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, w kwocie 67 892 zł. 

 opinia ornitologiczna na potrzeby usunięcia drzew, w kwocie 250 zł 

4) w zakresie utrzymania parków krajobrazowych (rozdział 92502): 
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 uporządkowanie terenu Zespołu pałacowo-Parkowego w Przyszowicach 

(głównie z wiatrołomów) oraz oczyszczenie gniazda bocianiego, w kwocie 

wykonanie 9 288 zł, 

5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (rozdział 90005): 

 udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Gierałtowice, w kwocie 117 537 zł, 

 realizacja Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Gierałtowice 

(udzielone dotacje oraz usługa operatora), w kwocie 757 636 zł, 

 wykonanie ekspertyz w zakresie wykrywania nielegalnego spalania 

i współspalania odpadów w ramach realizacji POP WSL oraz kontroli 

przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej województwa śląskiego, 

w kwocie 5 535 zł. 

6) w zakresie edukacji ekologicznej (rozdział 90095): 

 organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży („Etnowarsztaty” 

„Gierałtowice bliżej przyrody. Krokusy o krok”, zakup nagród dla uczniów 

biorących udział w gminnym konkursie „Nasza Planeta”, organizacja akcji 

„Sprzątanie Świata-Polska 2019” i „Dnia ziemi” (zakup rękawic, worków, odbiór 

odpadów), opracowanie i druk ulotki edukacyjnej nt. ograniczania niskiej emisji 

oraz wykonanie tablicy informującej o realizacji programu ograniczania niskiej 

emisji, opracowanie i druk książeczek i zeszytów edukacyjnych w ramach 

konkursu „Powiat przyjazny środowisku”, projekt graficzny, druk oraz 

insertowanie kalendarza, stanowiącego załącznik do „Wieści Gminy 

Gierałtowice”, zakup materiałów i przyborów ekologicznych, z przeznaczeniem 

na nagrody za udział w akcjach ekologicznych, w kwocie 19 085 zł, 

7) w zakresie opłat (rozdział 90095): 

 wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska, w kwocie 3 146 zł. 

W 2020 roku Referat Ochrony Środowiska realizował ze środków budżetowych – dział 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 925 Ogrody botaniczne 

i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – następujące 

zadania służące poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowice: 

1) w zakresie rolnictwa i łowiectwa (dział 010, rozdział 01008) – utrzymanie rowów 

melioracyjnych, stanowiących własność Gminy Gierałtowice, w kwocie 156 612 zł 

oraz udzielenie dotacji dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-

Leszczynach, w wysokości 200 000 zł, 

2) w zakresie gospodarki odpadami (dział 900, rozdział 90002) – odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i 

obsługa PSZOK, w kwocie 3 591 790 zł oraz odbieranie odpadów remontowo-

budowlanych w ramach usługi dodatkowej 17 302 zł, 
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3) w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach (dział 900, rozdział 90004) - 

nasada, wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, terenów zielonych, w kwocie 

399 148 zł. 

4) w zakresie utrzymania parków krajobrazowych (dział 925, rozdział 92502) - 

uporządkowanie terenu Zespołu pałacowo-Parkowego w Przyszowicach (głównie 

z wiatrołomów) oraz oczyszczenie gniazda bocianiego, w kwocie wykonanie 

1 458 zł, 

5) w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego (dział 900, rozdział 90005) - 

udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji służących ochronie 

powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 

położonych na terenie Gminy Gierałtowice, w kwocie 676 181 zł oraz wykonanie 

ekspertyz w zakresie wykrywania nielegalnego spalania i współspalania odpadów, 

w kwocie 4 766 zł, 

6) w zakresie edukacji ekologicznej (dział 900, rozdział 90095) – organizacja 

warsztatów, organizacja akcji „Sprzątanie świata”, realizacja zadania w ramach 

konkursu „Powiat przyjazny środowisku”, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej 

w sprawie dofinansowania projektu edukacyjnego dotyczącego adaptacji i mitygacji 

zmian klimatu, projekt graficzny, druk oraz insertowanie kalendarza, stanowiącego 

załącznik do „Wieści Gminy Gierałtowice”, w kwocie 53 726 zł 

7) w zakresie opłat (dział 900, rozdział 90095) - wniesienie opłaty za korzystanie ze 

środowiska, w kwocie 2 649 zł, 

8) w zakresie wykonywania zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 

(dział 900, rozdział 90095) – usługo realizowane przez weterynarza, schronisko dla 

bezdomnych zwierząt itp., w kwocie 77 335 zł. 

Kwota wydatków budżetu gminy na zadania ujęte w niniejszym sprawozdaniu wyniosła 

ok. 13.500 tys. zł. Wydatki wymienione wyżej, w dziale 900 i 925 Gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska na zadania realizowane przez Referat Ochrony 

Środowiska (następnie Referat Ochrony Środowiska, Szkód Górniczych i Gospodarki 

Komunalnej), w latach 2019 – 2020 wyniosła ok. 8.700 tys. zł.  

Stosunkowo największe wydatki w wysokości ok. 4.600 tys. zł poniesiono na realizację 

zadań wymienionych w Planie gospodarki niskoemisyjnej oraz ok. 5.900 zł na obsługę 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Kwota pozostałych wydatków inwestycyjnych na zadania związane z bezpośrednio bądź 

pośrednio z ochroną środowiska, ujęte w Programie Ochrony Środowiska, wyniosła: ok. 

ok. 1.513 tys. zł na przedsięwzięcia związane z budową, przebudową i modernizacją 

dróg, 1.183 tys. zł na przedsięwzięcia związane z rozbudową i modernizacją sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej (PGK Sp. z o.o.), ok. 862 tys. zł na przedsięwzięcia związane 

z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej (wydatki z budżetu Gminy 

Gierałtowice, z uwzględnieniem uzyskanych dofinansowań). 
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W ramach konkursu „Powiat Przyjazny Środowisku” uzyskano dofinansowanie na 

realizację zadań pn.: 

1) „Kształtujemy proekologiczną postawę. Edukacja ekologiczna dzieci w Gminie 

Gierałtowice""; realizacja zadania w 2019 roku; kwota dofinansowania – 1.220,00 zł, 

2) „Bliżej przyrody. Krokusy o krok”; realizacja zadania w 2019 roku; kwota 

dofinansowania – 1.220,00 zł, 

3) „Gmina Gierałtowice bliżej przyrody. Dbamy o swobodny przepływ wód”; realizacja 

zadania w 2020 roku; zadanie zostało dofinansowane w ramach konkursu Powiat 

Przyjazny Środowisku; kwota dofinansowania –  1 220,00 zł. 

Szczegółowo wydatki na poszczególne zadania przedstawiono punkcie 3, dotyczącym 

realizacji zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym Programu ochrony 

środowiska gminy Gierałtowice. 

5. System monitoringu i oceny realizacji programu ochrony 

środowiska 

Zakres monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice 

w okresie sprawozdawczym obejmuje: 

 określenie zakresu wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo - 

finansowym, 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów średniookresowych do roku 2023, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi zadaniami, a stopniem ich wykonania, 

 analizę przyczyn ewentualnego niewykonania założonych zadań. 

Monitorowanie realizacji Programu oparte jest na następujących działaniach: 

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących 

realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań jest materiał 

empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany 

materiał służy przygotowaniu raportów, 

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 

 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie 

stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja 

ewentualnych rozbieżności, 

 analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 

modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 

instrumentów wsparcia, 

 przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

Ilościowa ocena skutków realizowanych działań w zakresie ochrony środowiska nie 

zawsze jest możliwa, gdyż nie wszystkie efekty (np. wzrost świadomości ekologicznej) 

są wymierne lub brak jest niezbędnych danych. W poniższej tabeli podjęto próbę analizy 
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na podstawie niektórych wskaźników proponowanych w Strategii Rozwoju 

Województwa Śląskiego. 

Tabela 22. Wskaźniki ekorozwoju w gminie Gierałtowice 

Lp. Wskaźnik  2019 r. 2020 r. 

1. Długość sieci wodociągowej 94,89  94,89  

2. Nieruchomości przyłączone do sieci wodociągowej 3 786 3 864 

3. 
Długość sieci kanalizacji [km]: 

 kanalizacji sanitarnej 
 kanalizacji deszczowej 

 
128,75 

68,1 

 
128,75 

68,1 

4. 
Nieruchomości przyłączone do sieci kanalizacji 
sanitarnej [szt.] 

2 846 2 867 

5. Odsetek ścieków oczyszczonych [tyś. m3/rok] 409,0 432,9 

6. 
Zmiana jakości wód powierzchniowych  
[% punktów pomiarowych poniżej stanu dobrego] 

b.d. b.d. 

7. 
Liczba mieszkańców objętych zorganizowanym 
systemem odbierania odpadów komunalnych 

11 659 11 690 

8. Ilość zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] 6 405,929  7 842,074 

9. Ilość odpadów selektywnie zebranych [Mg/rok] 3 295,929 4 000,924 

10. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

43 56 

11. 
Ilość poddanych recyklingowi odpadów 
opakowaniowych [Mg/rok] 

604,390 787,733 

12. 
Ilość zebranych od mieszkańców odpadów 
biodegradowalnych [Mg/rok] 

1 458,320 1 840,370 

13. 
Poziom składowania odpadów ulegających 
biodegradacji 

2 86 

14. 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

95 88 

15. Likwidacja „dzikich wysypisk” (tereny gminne) 1 brak 

16. 
Powierzchnia gruntów zdegradowanych poddanych 
rekultywacji lub rewitalizacji [ha] 

0 0 

17. 
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie 
rekultywacji 

0 0 

18. 
Redukcja niskiej emisji – liczba zmodernizowanych 
źródeł ogrzewania (liczba udzielonych dotacji) 

153 157 

19. 
Zrealizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne 
w obiektach użyteczności publicznej 

0 5 

20. 
Wynik oceny stanu jakości powietrza (w strefie 
śląskiej) 

C, C1, D2 b.d. 

21. Długość zmodernizowanych dróg [km] 0,78 0 

22. 
Zakłady przemysłowe emitujące hałas przekraczający 
poziom dopuszczalny 

brak brak 
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Lp. Wskaźnik  2019 r. 2020 r. 

23. Stwierdzone przekroczenia poziomów hałasu brak 1 

24. Powierzchnia form ochrony przyrody [ha] 8,6 8,6 

25. Długość ścieżek dydaktycznych [km] 13,8 13,8 

26. Przebudowa drzewostanów [tak/nie] tak tak 

27. Liczba drzew i krzewów nasadzonych [szt.] 45 76 

28. 
Zwiększenie lesistości gminy- powierzchnia lasów i 
gruntów leśnych [ha] 

442,67 442,67 

29. 
Wdrożony system wczesnego ostrzegania 
o zagrożeniach 

tak tak 

30. 
Wzrost świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży – 
edukacja ekologiczna w szkołach [tak/nie]  

tak tak 

31. 
Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 
poprzez kampanie edukacyjno-informacyjne [tak/nie] 

tak tak 

 

6. Podsumowanie 

1) W zakresie gospodarki wodno-ściekowej osiągnięcie wyznaczonego w Programie 

Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice celu, jakim jest przywrócenie czystości 

wód powierzchniowych i ochrona jakości wód podziemnych realizowane było 

w głównej mierze poprzez porządkowanie gospodarki ściekami bytowymi na 

terenie Gminy. Wobec powyższego 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. 

2) W zakresie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi priorytetem 

wyznaczonym w Programie Ochrony Środowiska jest wzmocnienie zarządzania, 

monitoring i doskonalenie sytemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie 

z hierarchią postępowania z odpadami. W okresie sprawozdawczym organizacja 

systemu dostosowywana była do istotnych zmian w przepisach ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Działania Gminy ukierunkowane 

były wobec powyższego na wdrożenie zmian oraz optymalizację systemu.  

3) Zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych objętych jest 100% 

nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice, a ilość odebranych 

w ramach systemu odpadów systematycznie wzrasta. W okresie sprawozdawczym Gmina 

osiągnęła wymagane prawem poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła oraz wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2019-2020 

122 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Wyjątkiem jest 

poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania za 2020 rok. W związku z powyższym trwają 

czynności wyjaśniające w sprawie. 

4) W zakresie ochrony powietrza celem działań, zgodnie z Programem Ochrony 

Środowiska Gminy Gierałtowice jest poprawa jakości powietrza poprzez 

ograniczenie niskiej emisji, w tym poprzez ograniczenie emisji z procesów spalania 

paliw do celów grzewczych. W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym 

kontynuowano program udzielania dotacji do modernizacji systemów ogrzewania 

w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dwukrotnie, w 2019 i 2020 r. 

przeprowadzono nabór wniosków o dotację na wymianę systemu ogrzewania 

w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla gminy Gierałtowice. 

Na szczególną uwagę zasługuje wzrost liczby przyznanych dotacji, a tym samym 

zmodernizowanych instalacji. Łącznie przy wsparciu finansowym gminy 

wymienionych zostało 339 kotłów węglowych (w latach 2017-2018 było to łącznie 

106 instalacji). Mieszkańcy najczęściej wybierali ogrzewanie gazowe. Rośnie 

również zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii (pompy ciepła). 

W ramach programu „Słoneczna gmina” 153 nieruchomości z terenu gminy 

wyposażone zostały w instalacje fotowoltaiczne do produkcji energii elektrycznej. 

5) Gmina podejmowała działania związane z monitorowaniem stanu powietrza, 

informowaniem o jakości powietrza, edukacją ekologiczną w obszarze 

ograniczania niskiej emisji oraz informowaniem o wymaganiach przepisów, w 

szczególności tzw. uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. 

Prowadzono kontrole indywidualnych palenisk pod względem przestrzegania 

zakazu spalania odpadów oraz przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej. 

6) Wobec coraz częstszego występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych, 

powodujących realny wzrost zagrożenia zarówno powodzią, jak i suszą lub innymi, 

równie groźnymi zjawiskami, na znaczeniu zyskują przedsięwzięcia związane 

z zapobieganiem lub adaptacją do zmian klimatu. Są to podejmowane przez Gminę 

interdyscyplinarne działania o charakterze planistycznym, inwestycyjnym lub 

edukacyjno-informacyjnym. 

7) W zakresie ochrony przyrody priorytetem wyznaczonym w Programie Ochrony 

Środowiska jest zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 

bioróżnorodności oraz zachowanie właściwej struktury i stanu ekosystemów oraz 

stworzenie organizacyjno-prawnych warunków i narzędzi do ochrony krajobrazu. 

W latach sprawozdawczych prowadzono zatem szereg działań związanych 

z pielęgnacją zieleni w Gminie.  

8) W okresie sprawozdawczym Gmina podejmowała, zgodnie z wytycznymi 

Programu Ochrony Środowiska, istotne działania w zakresie zapobiegania 

wystąpieniu oraz przeciwdziałania skutkom wystąpienia klęsk żywiołowych, 

w szczególności zagrożenia powodziowego. Kontynuowano współpracę z gminami 
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sąsiednimi, w zlewni rzeki Kłodnicy. Gmina, napotykając przeszkody formalne 

w ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji przeciwpowodziowych, ujętych 

w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzecza Odry, czyniła 

starania, aby w nowej perspektywie finansowej możliwe było uzyskanie wsparcia 

i realizacja zaplanowanych inwestycji.  

Stale rozwijany jest ponadto system wczesnego ostrzegania, służący 

informowaniu mieszkańców o sytuacjach stwarzających zagrożenie dla ludzi 

i środowiska, w tym poprzez stronę internetową oraz aplikację mobilną Gminy. 

9) Wsparcie dla podejmowanych w Gminie działań we wszystkich dziedzinach 

ochrony środowiska stanowią prowadzone stale działania i kampanie edukacyjne. 

Szczególny nacisk położono na ograniczanie niskiej emisji oraz upowszechnianie 

zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Podjęte działania edukacyjne w formie 

warsztatów dla dzieci, dystrybucji ulotek informacyjnych, publikacji na łamach 

„Wieści Gminy Gierałtowice” oraz na stronie internetowej Gminy przyczyniają się 

do wzrostu świadomości ekologicznej, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak 

i dorosłych mieszkańców Gminy. 

10) W okresie sprawozdawczym trzy zadania zgłoszone przez Gminę zostały 

nagrodzone w konkursie „Powiat przyjazny środowisku”, co umożliwiło uzyskanie 

dofinasowania realizacji tych zadań, mających charakter edukacyjny 

i skierowanych w szczególności do najmłodszych mieszkańców Gminy. 

11) Ogółem spośród zadań wyznaczonych w harmonogramie realizacji Programu 

Ochrony Środowiska Gminy Gierałtowice zrealizowano lub jest w trakcie realizacji 

zdecydowana większość, tj. ponad 90 % zaplanowanych zadań. 

12) Źródło finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska stanowiły 

w głównej mierze środki własne Gminy. 

7. Wykorzystane materiały 

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

roku 2023, sierpień 2016 r. 

2. Program ochrony środowiska gminy Gierałtowice do roku 2023 z perspektywą do 

roku 2027, sierpień 2020 r 

3. Materiały własne Referatów Urzędu Gminy Gierałtowice oraz innych podmiotów 

realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska na terenie Gminy 

Gierałtowice 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz.U.2018.799 z późn. zm.) 

5. Ocena stanu środowiska w województwie śląskim w 2018 roku; Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2019 r. 


