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WYKAZ STOSOWANYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŏ 

a rok 

AGPGO aktualizacja gminnego planu gospodarki odpadami 

AGPOŅ aktualizacja gminnego programu ochrony ņrodowiska 

BAT najlepsza dostŎpna technika 

KPGO krajowy plan gospodarki odpadami 

KPGO 2010 krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

LDWN  długookresowy ņredni poziom dŊwiŎku A wyraŌony w decybelach (dB), 
wyznaczony w cińgu wszystkich dób w roku, z uwzglŎdnieniem pory 
dnia, wieczoru oraz nocy, 

LN  długookresowy ņredni poziom dŊwiŎku A wyraŌony w decybelach (dB), 
wyznaczony w cińgu wszystkich pór nocy w roku 

Mk mieszkaniec 

Mg tona 

OZE odnawialne Ŋródła energii 

PDGO  punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów 

PM10 pył zawieszony 

poj. pojazd 

ppk próby przekraczajńce klasyfikacje 

PEP polityka ekologiczna paŐstwa 

RDOŅ Regionalny Dyrektor Ochrony Ņrodowiska 

RUCiP regulamin utrzymania czystoņci i porzńdku w gminach  

s.m. sucha masa 

SGOŅ-O Systemu Gospodarki Odpadami ŅlŎza-Oława 

WIOŅ Wojewódzki Inspektor Ochrony Ņrodowiska 

WPGO  wojewódzki plan gospodarki odpadami 

ZZO zakład zagospodarowania odpadów 
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STRESZCZENIE  

W prognozie wskazano podstawŎ prawnń opracowania prognozy oraz jej zakres wynikajńcy 
z zapisów ustawowych. 

Przedstawiono zawartoņň i główne cele projektu aktualizacji gminnego programu ochrony 
ņrodowiska i gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy Kobierzyce, kierunki działaŐ, 
cele strategiczne i planowany system gospodarki odpadami komunalnymi. 

Scharakteryzowano cele ochrony ņrodowiska ustanowione w dokumentach szczebla wspól-
notowego i krajowego, w szczególnoņci w: 
 dyrektywie ramowej, 
 Polityce Ekologicznej PaŐstwa na lata 2007-2010, 
 Strategii rozwoju województwa dolnoņlńskiego, 
 Regionalnym programie operacyjnym województwa dolnoņlńskiego na lata 2007-

2013, 
 krajowym planie gospodarki odpadami 2010, 
 wojewódzkim planie gospodarki odpadami województwa dolnoņlńskiego, 
 powiatowym planie gospodarki odpadami. 

Ocenie poddano stan ņrodowiska na obszarze objŎtym planem, z uwzglŎdnieniem: 
 budowy geologicznej i hydrogeologicznej, 
 klimatu, 
 jakoņci wód powierzchniowych, 
 jakoņci gleby, 
 hałasu, 
 zasobów przyrodniczych, obszarów podlegajńcych ochronie na obszarze objŎtym 

aktualizacjń planu i w jego otoczeniu. 

Okreņlono istniejńce problemy ochrony ņrodowiska oraz potencjalne zmiany stanu ņrodowi-
ska bŎdńce skutkiem niezrealizowania zapisów aktualizowanych programu i planu. 

Scharakteryzowano potencjalne znaczńce oddziaływania na ņrodowisko, w tym równieŌ od-
działywania na obszary podlegajńce ochronie. Okreņlono emisje do ņrodowiska zwińzane z 
funkcjonowaniem przedsiŎwziŎň okreņlonych w programie i planie. 

Okreņlono rozwińzania majńce na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziały-
waŐ na ņrodowisko, a takŌe przeprowadzono analizŎ rozwińzaŐ alternatywnych do zapropo-
nowanych w planie. 
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1. WPROWADZENIE 

Obowińzek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na ņrodowisko projektów 
aktualizacji gminnego programu ochrony ņrodowiska i gminnego planu gospodarki odpadami 
wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 paŊdziernika 2008 r. o udostŎpnianiu informacji o ņrodowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeŐstwa w ochronie ņrodowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na ņrodowisko (Dz.U. 2008.199.1227) [i]. Organ opracowujńcy projekty aktualizacji 
programu i planu, sporzńdza prognozŎ oddziaływania na ņrodowisko, której zakres okreņlony 
jest w art. 50 ustawy [i].  

Zakres niniejszej prognozy został ustalony na postawie art. 53 i 57 pkt 2 ustawy [i] z Regio-
nalnym Dyrektorem Ochrony Ņrodowiska. 

Prognoza oddziaływania na ņrodowisko zawiera: 
 informacje o zawartoņci, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego po-

wińzaniach z innymi dokumentami, 
 informacje o metodach zastosowanych przy sporzńdzaniu prognozy, 
 propozycje dotyczńce przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowieŐ 

projektowanego dokumentu oraz czŎstotliwoņci jej przeprowadzania, 
 informacje o moŌliwym transgranicznym oddziaływaniu na ņrodowisko, 
 streszczenie sporzńdzone w jŎzyku niespecjalistycznym; 

Prognoza oddziaływania na ņrodowisko okreņla, analizuje i ocenia: 
 istniejńcy stan ņrodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu, 
 stan ņrodowiska na obszarach objŎtych przewidywanym znaczńcym oddziaływa-

niem, 
 istniejńce problemy ochrony ņrodowiska istotne z punktu widzenia realizacji projek-

towanego dokumentu, w szczególnoņci dotyczńce obszarów podlegajńcych ochronie 
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 
2009.151.1220 ze zm.) [ii], 

 cele ochrony ņrodowiska ustanowione na szczeblu miŎdzynarodowym, wspólnoto-
wym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposo-
by, w jakich te cele i inne problemy ņrodowiska zostały uwzglŎdnione podczas opra-
cowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczńce oddziaływania, w tym oddziaływania bezpoņrednie, po-
ņrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, ņrednioterminowe i długotermino-
we, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony ob-
szaru Natura 2000 oraz integralnoņň tego obszaru, a takŌe na ņrodowisko, a w 
szczególnoņci na: 

- róŌnorodnoņň biologicznń, 
- ludzi, 
- zwierzŎta, 
- roņliny, 
- wodŎ, 
- powietrze, 
- powierzchniŎ ziemi, 
- krajobraz, 
- klimat, 
- zasoby naturalne, 
- zabytki, 
- dobra materialne 

z uwzglŎdnieniem zaleŌnoņci miŎdzy tymi elementami ņrodowiska i miŎdzy oddzia-
ływaniami na te elementy.  
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Prognoza oddziaływania na ņrodowisko przedstawia: 
 rozwińzania majńce na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensacjŎ przyrodni-

czń negatywnych oddziaływaŐ na ņrodowisko, mogńcych byň rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególnoņci na cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralnoņň tego obszaru, 

 biorńc pod uwagŎ cele i geograficzny zasiŎg dokumentu oraz cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralnoņň tego obszaru — rozwińzania alter-
natywne do rozwińzaŐ zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnie-
niem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzńcej do tego wyboru al-
bo wyjaņnienie braku rozwińzaŐ alternatywnych, w tym wskazania napotkanych 
trudnoņci wynikajńcych z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na ņrodowisko jest okreņlenie moŌliwych 
skutków w ņrodowisku, jakie mogń wystńpiň w wyniku realizacji zaktualizowanego Programu 
Ochrony Ņrodowiska Gminy Kobierzyce (zwanego dalej Programem) i Planu Gospodarki 
Odpadami Gminy Kobierzyce (zwanego dalej Planem). 

2. METODYKA SPORZŃDZANIA PROGNOZY  

PrognozŎ sporzńdzono przy zastosowaniu metod opisowych dotyczńcych charakterystyki 
zasobów ņrodowiska poddanych oddziaływaniu oraz analiz opartych na dostŎpnych danych.  

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan ņrodowiska, w tym gospodarki odpadami na 
terenie gminy Kobierzyce, jak równieŌ proponowany system gospodarki odpadami.  

Ocenie poddano uwzglŎdnienie w analizowanym programie i planie celów stawianych w do-
kumentach planistycznych zarówno wspólnotowych jak i krajowych róŌnego szczebla.  

3. ZAWARTOŅŇ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU  

3.1. ZAKRES PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU 

Program ochrony ņrodowiska jest opracowaniem kompleksowo przedstawiajńcym politykŎ 
ekologicznń Gminy, bŎdńcym równoczeņnie aktualnym Ŋródłem informacji o ekologicznych 
uwarunkowaniach gminy Kobierzyce, a takŌe spisem konkretnych zadaŐ i zaleceŐ dla orga-
nów gminy oraz wszystkich jednostek korzystajńcych ze ņrodowiska. Realizacja tych zadaŐ 
przyczyni siŎ do poprawy jakoņci Ōycia mieszkaŐców gminy Kobierzyce. 

Głównym celem Programu jest przedstawienie polityki ekologicznej Gminy Kobierzyce wraz 
z wynikajńcymi z niej celami, kierunkami działaŐ i zadaniami. 

Program okreņla: 

1. Ogólnń charakterystykŎ i ocenŎ zasobów oraz walorów ņrodowiska przyrodniczego 
gminy 

2. Stan i tendencje przeobraŌeŐ ņrodowiska przyrodniczego 

3. Podstawowe Ŋródła przeobraŌeŐ ņrodowiska przyrodniczego 

4. Ograniczenia i szanse rozwoju gminy wynikajńce ze stanu i przeobraŌeŐ ņrodowi-
ska łńcznie z rankingiem zagroŌeŐ ekologicznych 

5. Cele i kierunki działaŐ w zakresie ochrony ņrodowiska na nastŎpne lata w perspek-
tywie ņredniookresowej 

6. Zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne Gminy Kobierzyce w zakresie ochrony 
ņrodowiska 
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7. Zestawienie kosztów realizacji programu i dokonanie oceny Ŋródeł finansowania 
programu 

8. Harmonogram realizacji programu 

9. Metody kontroli, monitorowania skutków realizacji programu i oceny realizacji za-
mierzonych celów 

10. Uwarunkowania realizacyjne Programu, jego wdroŌenie i monitoring 

Tak ujŎty program bŎdzie wykorzystywany jako: 
 podstawowy dokument zarzńdzania w zakresie ochrony ņrodowiska, 
 wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi 

jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach zwińza-
nych ze ņrodowiskiem, 

 przesłanka do konstruowania budŌetu gminy i wieloletnich planów inwestycyjnych, 
 płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów działajńcych 

w sektorze ochrony ņrodowiska oraz podstawa do ubiegania siŎ o fundusze celowe 
ze Ŋródeł krajowych i Unii Europejskiej. 

Program ochrony ņrodowiska słuŌył bŎdzie koordynacji działaŐ zwińzanych z ochronń ņro-
dowiska w gminie. Jego funkcja polegała bŎdzie na: 
 działaniach edukacyjno - informacyjnych, przekazywaniu ogółowi społeczeŐstwa, za-

interesowanym podmiotom gospodarczym i instytucjom informacji na temat zasobów 
ņrodowiska przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów ņrodowiska, 

 wskazywaniu tzw. gorńcych punktów, czyli najwaŌniejszych zagroŌeŐ ņrodowiska 
gminy i sposobów ich rozwińzywania, wytyczaniu priorytetów ekologicznych, 

 promowaniu i wdraŌaniu zasad zrównowaŌonego rozwoju, 
 koordynacji działaŐ zwińzanych z ochronń ņrodowiska pomiŎdzy: administracjń 

publicznń wszystkich szczebli, instytucjami i pozarzńdowymi organizacjami ekolo-
gicznymi oraz społeczeŐstwem gminy na rzecz ochrony ņrodowiska, 

 ułatwieniu władzom gminy wydawania decyzji okreņlajńcych sposób i zakres korzy-
stania ze ņrodowiska. 

Przedstawione cele i działania posłuŌń do kreowania takich zachowaŐ ogółu społeczeŐstwa 
gminy, które słuŌyň bŎdń ogólnej poprawie stanu ņrodowiska przyrodniczego, polepsze-
niu warunków Ōycia i samopoczucia mieszkaŐców oraz wzmocnieniu walorów rekreacyjnych 
gminy. 

Sam program nie jest dokumentem stanowińcym, ingerujńcym w uprawnienia poszcze-
gólnych jednostek administracji rzńdowej i samorzńdowej oraz podmiotów uŌytkujńcych 
ņrodowisko. NaleŌy jednak oczekiwaň, Ōe poszczególne jego wytyczne i postanowienia bŎ-
dń respektowane i uwzglŎdniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w 
zakresie ochrony ņrodowiska. 

3.2. ZAWARTOŅŇ PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŅRODOWISKA 

GMINY KOBIERZYCE  

3.2.1. NadrzŎdny cel programu i znaczenie programu dla rozwoju gminy 

Naczelnń zasadń, którń przyjŎto w Programie jest zasada zrównowaŌonego rozwoju, 
umoŌliwiajńca harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny gminy wraz z ochronń walorów 
ņrodowiskowych. Zatem, nadrzŎdny cel Programu ochrony ņrodowiska dla gminy Kobierzyce 
na lata 2010-2017 sformułowano nastŎpujńco: Rozwój społeczno-gospodarczy gminy 
Kobierzyce w harmonii z wymogami ochrony środowiska. 

Cel ten jest zgodny z zapisami Strategii rozwoju gminy Kobierzyce, która w wielu zapisach 
uwzglŎdnia koniecznoņň poprawy warunków ņrodowiskowych gminy w harmonii z rozwojem 
społeczno-gospodarczym. 
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Realizacja programu ochrony ņrodowiska gminy Kobierzyce pozwoli na osińgniŎcie trwałe-
go, zrównowaŌonego rozwoju gminy, gdzie ochrona ņrodowiska stanowi nierozłńcznń czŎņň 
procesów rozwojowych i jest rozpatrywana razem z nimi. 

3.2.2. Priorytety i cele ekologiczne dla gminy 

Kompleksowoņň zagadnieŐ ochrony ņrodowiska, a takŌe zakres przeobraŌeŐ na terenie 
gminy wymusiła wyznaczenie celów ņredniookresowych i priorytetowych, a takŌe przyjŎcie 
zadaŐ z zakresu wielu sektorów ochrony ņrodowiska. Spoņród nich dokonano wyboru naj-
istotniejszych zagadnieŐ, których rozwińzanie przyczyni siŎ w przyszłoņci do poprawy stanu 
ņrodowiska na terenie gminy i powiatu. 

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozŎ stanu poszczególnych 
komponentów ņrodowiska na terenie gminy Kobierzyce i powiatu wrocławskiego, uwarunko-
wania zewnŎtrzne (obowińzujńce akty prawne) i wewnŎtrzne, a takŌe inne wymagania w 
zakresie jakoņci ņrodowiska.  

Priorytety i cele ekologiczne: 

1. Ochrona wód poprzez rozbudowŎ kanalizacji sanitarnej: 
- Redukcja ładunku azotu i fosforu w ņciekach komunalnych 
- Poprawa i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
- Zachowanie i przywrócenie cińgłoņci ekologicznej cieków 
- Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziem-

nych 
- Ochrona przed powodziń 

2. Ochrona powierzchni ziemi, rekultywacja terenów zdegradowanych i doskonalenie 
systemu gospodarki odpadami 

- Rekultywacja terenów zdegradowanych 
- Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w systemie workowym we 

wszystkich miejscowoņciach na terenie gminy, 
- Przeciwdziałanie degradacji gleb i terenów zielonych 
- Promocja rolnictwa ekologicznego 

3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami 
- Gazyfikacja gminy, 
- Propagowanie niekonwencjonalnych i odnawialnych Ŋródeł emisji, 
- Termomodernizacja budynków Gminy, 
- Budowa i remonty dróg, zmiana nawierzchni. 

4. Ochrona ludzi i ņrodowiska przed hałasem 
- Wprowadzenie prawa miejscowego ograniczajńcego moŌliwoņci funkcjono-

wania instalacji lub korzystania z urzńdzeŐ, z których emisja hałasu moŌe 
negatywnie oddziaływaň na  ņrodowisko, 

- Lokalizowanie terenów aktywnoņci gospodarczej z dala od zabudowy miesz-
kalnej, 

- Budowa i remonty dróg, zmiana nawierzchni. 

5. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, 
- Ochrona istniejńcych form ochrony przyrody, 
- Propagowanie postawy ekologicznego obywatela, 
- Prowadzenie i wspieranie edukacji ekologicznej,  
- Organizowanie konkursów ekologicznych dla młodzieŌy szkolnej i mieszkaŐ-

ców gminy. 
 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI GPOŚ I GPGO GMINY KOBIERZYCE  10 

 

 

Tabela 3-1 Kierunki działań systemowych określone w AGPOŚ 

 cel ņredniookresowy do 2017 kierunki działaŐ 

zarzńdzanie ņrodowi-
skowe 

Upowszechnianie i wspieranie wdra-
Ōania systemów zarzńdzania ņrodowi-

skowego 

zadania własne i koordynowane: 

 doskonalenie systemu informowania społeczeŐstwa o stanie ņrodowiska, udziału 
społeczeŐstwa w postŎpowaniu w sprawie ochrony ņrodowiska (w tym, prowadzenie 
w formie elektronicznej publicznie dostŎpnych wykazów danych o dokumentach za-
wierajńcych informacje o ņrodowisku i jego ochronie oraz ich udostŎpniania w Biule-
tynie Informacji Publicznej), 

 współpraca z pozarzńdowymi organizacjami ekologicznymi Wspomaganie systemów 
kontrolno-pomiarowych stanu ņrodowiska Aktualizacja Programu Ochrony Ņrodowi-
ska, Planu Gospodarki Odpadami 

udział społeczeŐstwa 
w działaniach na rzecz 

ochrony ņrodowiska 

Podnoszenie ņwiadomoņci ekologicz-
nej społeczeŐstwa, 

zgodnie z zasadń: „myņl globalnie, 
działaj lokalnie”  

zadania własne i koordynowane: 

 wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i 
młodzieŌy np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych zwińzanych z 
tematykń ņrodowiskowń 

 wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej  
 edukacja ekologiczna oraz promowanie działalnoņci proekologicznej 

odpowiedzialnoņň za 
szkody w ņrodowisku 

 

Stworzenie systemu prewencyjnego, 
majńcego na celu zapobieganie szko-

dom 

w ņrodowisku i sygnalizacja moŌliwoņci 
wystńpienia szkody 

zadania koordynowane: 

 informowanie o odpowiedzialnoņci za szkody spowodowane w ņrodowisku  

aspekt ekologiczny w 
planowaniu 

przestrzennym 

Opracowanie dla całego obszaru 
gminy miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, 
które powinny byň podstawń lokalizacji 

nowych inwestycji 

zadania własne: 

 uwzglŎdnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagaŐ ochrony 
ņrodowiska i gospodarki wodnej, w szczególnoņci wynikajńcych z opracowaŐ 
ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na ņrodowisko 

 wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóŌ kopalin przed 
zagospodarowaniem powierzchni uniemoŌliwiajńcym przyszłe wykorzystanie 

 uwzglŎdnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników monitoringu 
ņrodowiska, w szczególnoņci w zakresie powietrza, wód i hałasu 

 przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na ņrodowisko juŌ na etapie 
studium uwarunkowaŐ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
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Tabela 3-2 Ochrona zasobów naturalnych określona w AGPOŚ 

 cel ņredniookresowy do 2017 kierunki działaŐ 

ochrona przyrody Zachowanie bogatej róŌnorodnoņci 
biologicznej 

zadania własne i koordynowane: 

 zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejńcych kompleksach leņnych 
 ochrona róŌnorodnoņci biologicznej 
 ochrona terenów cennych przyrodniczo przed niewłaņciwym sposobem uŌytkowania 
 zachowanie istniejńcych zbiorników wodnych 
 stały nadzór nad rozwojem ucińŌliwego przemysłu 
 rozwój sieci szlaków turystycznych i ņcieŌek dydaktycznych na terenach interesujń-

cych przyrodniczo 

ochrona i zrównowa-
Ōony rozwój lasów 

Racjonalne uŌytkowanie zasobów le-
ņnych przez kształtowanie ich właņci-
wej struktury gatunkowej i wiekowej, z 
zachowaniem bogactwa biologicznego 

zadania własne i koordynowane: 

 aktualizacja granicy rolno-leņnej w miejscowych planach zagospodarowania prze-
strzennego 

 ochrona i pielŎgnacja istniejńcych zadrzewieŐ oraz sukcesywne nasadzenia  

kształtowanie stosun-
ków wodnych i ochro-

na przed powodziń 

Zabezpieczenie przed skutkami powo-
dzi oraz spowolnienie spływu wód 

zadania własne i koordynowane: 

 rozbudowa systemu syren alarmujńcych ludnoņň gminy o zagroŌeniach  
 budowa, remonty i odbudowa urzńdzeŐ małej retencji wodnej 

 

ochrona powierzchni 
ziemi 

Rekultywacja gleb zdegradowanych i 
zdewastowanych oraz przywracanie 
im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej 

lub rolniczej 

zadania własne: 

 rekultywacja składowisk 
 rekultywacja wyrobisk 
 likwidacja „dzikich wysypisk” ņmieci 
 edukacja ekologiczna 
zadania koordynowane: 
 selektywna zbiórka odpadów w systemie workowym 

gospodarowanie za-
sobami geologicznymi 

Ochrona niezagospodarowanych złóŌ 
kopalin w procesie planowania prze-

strzennego 

zadania własne: 

 ochrona terenów perspektywicznych pod wzglŎdem wydobycia kopalin 
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Tabela 3-3 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego określona w AGPOŚ 

 cel ņredniookresowy do 2017 kierunki działaŐ 

jakoņň powietrza Utrzymanie i poprawa jakoņci powietrza 
atmosferycznego zgodnie z obowińzu-
jńcymi standardami jakoņci ņrodowiska 

zadania własne: 

 prowadzenie remontów istniejńcych dróg m.in. zmiana nawierzchni 
 budowa dróg osiedlowych 
 upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moŌliwoņciach technicznych wyko-

rzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych Ŋródeł 
energii 

 prowadzenie działaŐ edukacyjnych oraz popularyzujńcych odnawialne Ŋródła energii 
 realizacja przedsiŎwziŎň termomodernizacyjnych 
 szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie wymagaŐ dotyczńcych ochrony 

ņrodowiska 

ochrona wód Utrzymanie i osińgniŎcie dobrego stanu 
wszystkich wód 

zadania własne: 

 uporzńdkowanie gospodarki ņciekowej ņrodkowej czŎņci Gminy 
 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej czŎņci Gminy 
 rozbudowa oczyszczalni ņcieków w Pustkowie ŋurawskim 
 bieŌńca rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 
 rozbudowa sieci wodocińgowej na terenie Gminy 
 rozbudowa i modernizacja SUW KrzyŌowice 
 współpraca ze ņrodowiskami rolniczymi w zakresie wdraŌania dobrych praktyk rolni-

czych, niezbŎdnych dla skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszaro-
wym 

 rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływajńcymi na jakoņň wód, wspie-
ranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki wodami i jej ochrony 
przed zanieczyszczeniem 

zadania koordynowane: 

 modernizacja rowów melioracyjnych 

wykorzystanie odna-
wialnych Ŋródeł energii 

Promocja i wspieranie wykorzystania 
energii ze Ŋródeł odnawialnych 

zadania własne: 

 upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moŌliwoņciach technicznych wyko-
rzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych Ŋródeł 
energii 

 prowadzenie działaŐ edukacyjnych oraz popularyzujńcych odnawialne Ŋródła energii 

oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych 

Ochrona mieszkaŐców gminy przed 
szkodliwym 

oddziaływaniem pól elektromagnetycz-
nych 

zadania własne: 

 wnikliwe prowadzenie postŎpowaŐ w sprawie oceny oddziaływania planowanych 
przedsiŎwziŎň 
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 cel ņredniookresowy do 2017 kierunki działaŐ 

oddziaływanie hałasu Dokonanie wiarygodnej oceny naraŌa-
nia społeczeŐstwa na ponadnormatyw-

ny hałas i 

podjŎcie kroków do zmniejszenia tego 
zagroŌenia tam, gdzie jest ono najwiŎk-

sze 

 

zadania własne: 

 modernizacja i budowa nawierzchni dróg gminnych  
 usprawnianie organizacji ruchu drogowego 
 przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sńsiedztwie przedsiŎwziŎň o zbliŌonej ucińŌliwoņci hałasu 
 budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich 
 budowa dróg osiedlowych w Domasławiu 
 budowa dróg osiedlowych w TyŐcu Małym 
 budowa dróg osiedlowych w Wysokiej 
 budowa ulicy Chabrowej w Wysokiej 

zadania koordynowane: 

 budowa ņcieŌek rowerowych 
 wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego 

powaŌne awarie Zmniejszanie ryzyka wystńpienia po-
waŌnej awarii przemysłowej przez nad-

zór nad 

wszystkimi instalacjami bŎdńcymi po-
tencjalnymi Ŋródłami takiej awarii 

zadania koordynowane: 

 prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeŐstwa dotyczńcej 
zasad postŎpowania w razie wystńpienia powaŌnej awarii, w celu ukształtowania 
właņciwych postaw i zachowaŐ 
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3.3. ZDEFINIOWANE CELE I ZADANIA  

W celu poprawy jakoņci ņrodowiska oraz ochrony zasobów naturalnych dla poszczególnych 
komponentów okreņlono cel strategiczny ņredniookresowy do 2017 r. Realizacja celu wińŌe 
siŎ z podjŎciem działaŐ prowadzńcych do jego wykonania. Zdefiniowane działania bŎdń po-
dejmowane jako zadania własne Gminy lub przez niń koordynowane.  

4. ZAWARTOŅŇ, GŁÓWNE CELE PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU  

4.1. ZAKRES PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU 

Zgodnie z ustawń z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007.39.251 ze zm.) [iii], 
gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstajńce na obszarze 
danej gminy oraz przywoŌone na jej obszar z uwzglŎdnieniem odpadów komunalnych ulega-
jńcych biodegradacji oraz odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych. 

Zakres gminnego planu gospodarki odpadami, a wiŎc i ich aktualizacji pierwotnie okreņlony 
rozporzńdzeniem Ministra Ņrodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzńdzania pla-
nów gospodarki odpadami (Dz.U. 2003.66.60 ze zm.) [vii], wg którego sporzńdzane były pla-
ny pierwszej edycji, został znaczńco zmieniony rozporzńdzeniem Ministra Ņrodowiska z dnia 
13 marca 2006 r. zmieniajńcym rozporzńdzenie w sprawie sporzńdzania planów gospodarki 
odpadami (Dz.U. 2006.46.333) [viii].  

Obecnie plan gminny obejmuje wszystkie rodzaje odpadów komunalnych, w szczególnoņci 
odpady ulegajńce biodegradacji, odpady opakowaniowe oraz odpady niebezpieczne zawarte 
w odpadach komunalnych, w szczególnoņci: 
 aktualny stan gospodarki odpadami, uwzglŎdniajńcy podstawowe informacje charak-

teryzujńce z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporzń-
dzany plan, a w szczególnoņci połoŌenie geograficzne, sytuacjŎ demograficznń, sy-
tuacjŎ gospodarczń oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogń-
ce mieň wpływ na lokalizacjŎ instalacji gospodarki odpadami; w tym: 

- rodzaj, iloņň i Ŋródła powstawania odpadów, 
- rodzaj i iloņň odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, 
- rodzaj i iloņň odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodli-

wiania, 
- istniejńce systemy zbierania odpadów, 
- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszko-

dliwiania odpadów, 
- wykaz podmiotów prowadzńcych działalnoņň w zakresie odbierania, zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
- identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami;  

 prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym równieŌ wynikajńce 
ze zmian demograficznych i gospodarczych; 

 cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osińgania; 
 działania zmierzajńce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym: 

- działania zmierzajńce do zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- działania zmierzajńce do ograniczenia iloņci odpadów i ich negatywnego od-

działywania na ņrodowisko,  
- działania wspomagajńce prawidłowe postŎpowanie z odpadami w zakresie 

zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,  
- działania zmierzajńce do redukcji iloņci odpadów komunalnych ulegajńcych 

biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów; 
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 rodzaj i harmonogram realizacji przedsiŎwziŎň oraz instytucje odpowiedzialne za ich 
realizacjŎ; 

 sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe słuŌńce realizacji zamierzonych 
celów, z uwzglŎdnieniem harmonogramu uruchamiania ņrodków finansowych i ich 
Ŋródeł;  

 system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalajńcy na okreņlenie 

sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadaŐ zdefiniowanych w planie, z 

uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

Plan musi zawieraň co najmniej następujące rozdziały: 
 wstŎp; 
 analiza stanu gospodarki odpadami; 
 prognoza zmian; 
 załoŌone cele i przyjŎty system gospodarki odpadami; 
 zadania strategiczne obejmujńce okres co najmniej 8 lat; 
 harmonogram realizacji przedsiŎwziŎň obejmujńcy okres 4 lat; 
 wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na ņrodowisko oraz sposób ich 

uwzglŎdniania w planie; 
 sposób monitoringu i oceny wdraŌania planu; 
 streszczenie w jŎzyku niespecjalistycznym. 

Rozmieszczenie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów w gminnym planie go-
spodarki odpadami przedstawia siŎ graficznie przy pomocy dowolnej techniki. 

Aktualizacja planu gospodarki odpadami ma dostosowaň pierwotny plan do zmieniajńcych 
siŎ przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami, zmian w planach wyŌszego szcze-
bla, ewoluujńcego systemu gospodarowania odpadami.  

4.2. ZAWARTOŅŇ PROJEKTU AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI GMINY 

KOBIERZYCE  

4.2.1. PrzyjŎte cele i sposoby ich osińgania w gospodarce odpadami komunalny-
mi 

Cele gospodarki odpadami muszń byň zgodne z głównymi zasadami gospodarowania odpa-
dami wynikajńcymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególnoņci z: 
 hierarchiń postŎpowania z odpadami, 
 zasadń bliskoņci,  
 zasadń samowystarczalnoņci w skali kraju (i regionu) - stworzenia zintegrowanej sie-

ci instalacji i urzńdzeŐ. 

UwzglŎdniajńc te zasady okreņlono podstawowe cele w gospodarce odpadami komunalnymi: 
 zapobieganie i minimalizacja iloņci wytwarzanych odpadów komunalnych,  
 ujŎcie w zorganizowany system gospodarowania odpadami całego strumienia odpa-

dów komunalnych, których wytworzeniu nie udało siŎ zapobiec,  
 maksymalizacja iloņci odpadów komunalnych poddawanych odzyskowi,  
 bŎdńce nastŎpstwem skutecznego prowadzenia działaŐ wyŌej okreņlonych zmniej-

szenie masy odpadów komunalnych ulegajńcych biodegradacji kierowanych do 
unieszkodliwiania przez składowanie, 

 eliminowanie Ŋródeł zanieczyszczenia ņrodowiska odpadami, 
 zapewnienie sieci efektywnych instalacji przetwarzania odpadów. 

Dla poszczególnych celów okreņlono na podstawie KPGO 2010 i zaktualizowanego WPGO 
progi i przedziały czasowe, w których progi te naleŌy osińgnńň.  
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4.2.1.1 Zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów  

Dla tego celu nie okreņlono wartoņci progowych ani ram czasowych. Cel ten bŎdzie moŌliwy 
do osińgniŎcia na skutek zmiany postaw społeczeŐstwa co jest procesem długotrwałym i 
nastŎpowaň bŎdzie poprzez działania informacyjne i edukacyjne we wszystkich przedziałach 
wiekowych społeczeŐstwa.  

4.2.1.2 Objęcie zorganizowanym systemem gospodarowania całego strumienia wytwa-
rzanych odpadów 

Zaktualizowany plan wojewódzki okreņlił koniec 2008 r. jako datŎ objŎcia wszystkich miesz-
kaŐców województwa zorganizowanym systemem odbierania odpadów. Cel ten obowińzuje 
równieŌ gminŎ Kobierzyce. W chwili obecnej poza obowińzujńcym systemem pozostajń nie-
liczni mieszkaŐcy gminy.  

Korzystajńc z uprawnieŐ zawartych w ustawie z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czy-
stoņci i porzńdku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2005.236.2008 ze zm.) [iv] organy wyko-
nawcze gmin winny w drodze wykonania zastŎpczego zorganizowaň odbieranie odpadów 
komunalnych z nieruchomoņci, których właņciciele nie zawarli umów na odbiór odpadów i 
obcińŌyň ich kosztami odbioru odpadów.  

4.2.1.3 Maksymalizacja odzysku odpadów 

Okreņlono za zaktualizowanym planem wojewódzkim, Ōe w 2010 r. 10% masy wytwarzanych 
odpadów komunalnych zbierana bŎdzie selektywnie, do roku 2018 odsetek ten wzrosnńň 
powinien do 20%. W latach 2008-2016 zapisy te przedstawiajń siŎ nastŎpujńco: 
 w roku 2010 selektywnie zebranych powinno byň 10% odpadów wytworzonych, czyli 

około 290 Mg, 
 w roku 2012 selektywnie zebranych powinno byň 12,5% odpadów wytworzonych, 

czyli około 360 Mg, 
 w roku 2016 selektywnie zebranych powinno byň 17,5% odpadów wytworzonych, 

czyli około 515 Mg. 

ZałoŌono, Ōe selektywnie zbierane bŎdń nie tylko odpady surowcowe (opakowaniowe i nie-
opakowaniowe), ale takŌe odpady zielone oraz kuchenne (tylko roņlinne) i ogrodowe. Zało-
Ōono za aktualizowanym wojewódzkim planem gospodarki odpadami, Ōe z terenów zielonych 
zbieraň siŎ bŎdzie selektywnie w celu poddania kompostowaniu do 80% masy odpadów wy-
twarzanych. PrzyjŎto takŌe, Ōe skutecznoņň selektywnego zbierania i przydomowego kom-
postowania odpadów ogrodowych i kuchennych roņlinnych wzroņnie do 10% w roku 2010 i 
20% w roku 2016 (w stosunku do masy tych odpadów wytwarzanych). W przypadku odpa-
dowego papieru (opakowaniowego i innego) przyjŎto wzrost skutecznoņci selektywnego 
zbierania z około 3% w 2008 r. do 20% w 2018 r.  

Przeniesione załoŌenia selektywnej zbiórki frakcji biologicznie rozkładalnych na grunt gminy 
Kobierzyce przedstawiajń siŎ nastŎpujńco: 
 w roku 2010 - 115 Mg, 
 w roku 2012 - 150 Mg, 
 w roku 2016 - 215 Mg. 

4.2.1.4 Redukcja ilości składowanych odpadów biologicznie rozkładalnych 

Dla odpadów biologicznie rozkładalnych ustalono wzglŎdne progi stopniowego zmniejszania 
iloņci tych odpadów kierowanych do składowania. Ustalone wartoņci progowe dla tych odpa-
dów odnoszń siŎ do iloņci odpadów ulegajńcych biodegradacji składowanych w roku 1995, i 
tak:  
 w roku 2010 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych kierowanych do składowania 

nie moŌe przekroczyň 75% masy odpadów biologicznie rozkładalnych składowanych 
w 1995 r., próg ten obowińzuje równieŌ w latach 2011 i 2012, 
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 w roku 2013 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych kierowanych do składowania 
nie moŌe przekroczyň 50% masy odpadów biologicznie rozkładalnych składowanych 
w 1995 r., próg ten obowińzuje równieŌ w latach 2014-2019, 

 w roku 2020 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych kierowanych do składowania 
nie moŌe przekroczyň 35% masy odpadów biologicznie rozkładalnych składowanych 
w 1995 r., próg ten obowińzuje równieŌ w latach po roku 2020. 

W KPGO załoŌono jednostkowe wskaŊniki wytwarzania odpadów biologicznie rozkładalnych 
dla roku 1995 na poziomie 155 kg/Mk terenów miejskich i 47 kg/Mk terenów wiejskich. Dla 
danych demograficznych gminy Kobierzyce z roku 1995 łńczna masa wytworzonych odpa-
dów biologicznie rozkładalnych wyniosła wówczas 533 Mg. Zakłada siŎ, Ōe całoņň tych od-
padów została składowana.  

W wartoņciach bezwzglŎdnych progi redukcji odpadów biologicznie rozkładalnych kierowa-
nych do składowania dla gminy Kobierzyce przedstawiajń siŎ nastŎpujńco: 
 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych wytworzonych i składowanych w 1995 r. – 

533 Mg, 
 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych dopuszczonych do składowania w latach 

2010-2012 – 400 Mg/a, 
 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych dopuszczonych do składowania w latach 

2013-2019 – 266 Mg/a, 
 iloņň odpadów biologicznie rozkładalnych dopuszczonych do składowania od roku 

2020 – 187 Mg/a. 

4.2.1.5 Redukcja ilości składowanych odpadów 

Dla odpadów komunalnych ustalono obowińzek ograniczenia do koŐca 2014 r. iloņci odpa-
dów podawanych składowaniu do 85% masy odpadów wytworzonych. Oznacza to Ōe w roku 
2014 moŌliwe bŎdzie składowanie około 2,5 tys. Mg odpadów wytworzonych na terenie gmi-
ny Kobierzyce. 

4.2.1.6 Eliminowanie źródeł zanieczyszczenia środowiska odpadami 

Główne kierunki działaŐ majńcych na celu eliminowanie Ŋródeł zanieczyszczenia ņrodowi-
ska odpadami: 
 działania edukacyjne w zakresie kształtowania postaw społecznych zmierzajńcych 

do właņciwego postŎpowania odpadami,  
 eliminowanie praktyk gromadzenia odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczo-

nych, 
 wprowadzanie bardziej efektywnych systemów gromadzenia, odbierania i przetwa-

rzania odpadów, 
 rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów i miejsc nielegalnego gromadzenia 

odpadów. 

4.2.1.7 Zapewnienie sieci efektywnych instalacji przetwarzania odpadów 

Pod pojŎciem efektywne instalacje przetwarzania odpadów rozumie siŎ instalacje dysponu-
jńce: 
 wszystkimi elementami zagospodarowania odpadów, a wiŎc elementy zbierania, 

transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
 procesami przetwarzania odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych pozwala-

jńcych realizowaň załoŌone cele gospodarki odpadami głównie surowcowymi i bio-
logicznie rozkładalnymi, 

 przepustowoņciami wynikajńcymi z załoŌeŐ planów gospodarki odpadami, 
 przepustowoņciami pozwalajńcymi na ograniczanie kosztów eksploatacyjnych.  
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Tabela 4-1 Przyjęte w AGPGO cele gospodarki odpadami gminy Kobierzyce, zadania służące osiąganiu celów oraz sposoby ich realizacji, a 
także podmioty realizujące poszczególne cele i zadania w zakresie odpadów komunalnych  

cel zadanie sposób realizacji podmiot realizujńcy 

zapobieganie i minimalizacja iloņci 
wytwarzanych odpadów 

zmiana postaw społecznych doty-
czńcych odpadów 

edukacja i informacja jednostki samorzńdowe wszystkich 
szczebli  

Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława 

organizacje społeczne i edukacyjne 

media ogólnopolskie i lokalne 

bodŊce finansowe i rzeczowe Wójt, Rada Gminy 

podmioty odbierajńce odpady i pro-
wadzńce selektywnń zbiórkŎ 

administrator przyszłego ZZO 

objŎcie zorganizowanym systemem 
gospodarowania odpadami całego 
strumienia odpadów komunalnych  

objŎcie wszystkich mieszkaŐców 
systemem odbierania odpadów ko-

munalnych 

odpowiednie zapisy w RUCiP przy 
jednoczesnym egzekwowaniu obo-

wińzków wynikajńcych z RUCiP 

Wójt, Rada Gminy 

odpowiednie zapisy w wymaganiach i 
zezwoleniach, egzekwowanie wymo-

gów 

Wójt, Rada Gminy 

stosowanie zachŎt finansowych Wójt, Rada Gminy 

podmioty odbierajńce odpady  

administrator przyszłego ZZO 

edukacja i informacja jednostki samorzńdowe wszystkich 
szczebli  

Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława 

organizacje społeczne i edukacyjne 

media ogólnopolskie i lokalne 

maksymalizacja iloņci odpadów pod-
dawanych odzyskowi  

  

zapewnienie wszystkim mieszkaŐ-
com dostŎpu do sytemu selektywne-

go zbierania odpadów 

zwiŎkszenie dostŎpnoņci punktów 
selektywnego zbierania odpadów 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

odpowiednie zapisy w wymaganiach i 
zezwoleniach, egzekwowanie wymo-

gów 

Wójt, Rada Gminy 

zwiŎkszenie skutecznoņci selektyw-
nej zbiórki 

zwiŎkszenie dostŎpnoņci punktów 
selektywnego zbierania odpadów 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 
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cel zadanie sposób realizacji podmiot realizujńcy 

rozszerzenie palety selektywnie zbie-
ranych frakcji 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

odpowiednie zapisy w wymaganiach i 
zezwoleniach, egzekwowanie wymo-

gów 

Wójt, Rada Gminy 

zapobieganie negatywnego odbioru 
selektywnej zbiórki przez mieszkaŐ-

ców, unikanie błŎdów 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

przetwarzanie odpadów wytworzo-
nych 

prowadzenie mech.-biol. przetwarza-
nia odpadów zmieszanych  

administrator przyszłego ZZO 

wykorzystanie kompostu administrator przyszłego ZZO 

Gmina na terenach zielonych lub 
zdegradowanych 

właņciciele terenów zielonych, go-
spodarstw domowych lub terenów 

zdegradowanych 

kompostowanie przydomowe i indywi-
dualne wykorzystanie kompostu 

właņciciele gospodarstw domowych 

promowanie produktów wytwarza-
nych z materiałów odpadowych 

działania promocyjne i edukacyjne przetwórcy odpadów i wytwórcy pro-
duktów  

samorzńdy 

organizacje społeczne 

organizacje odzysku 

odpowiednio formułowane zamówie-
nia publiczne 

samorzńdy 

Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława 

zmniejszenie masy odpadów komu-
nalnych ulegajńcych biodegradacji 
kierowanych do unieszkodliwiania 

przez składowanie 

zmiana postaw społecznych propagowanie kompostowania przy-
domowego i indywidualnego wykorzy-

stywania kompostu  

jednostki samorzńdowe wszystkich 
szczebli  

Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława 

organizacje społeczne i edukacyjne 

media ogólnopolskie i lokalne 

propagowanie i ułatwianie selektyw-
nej zbiórki odpadów 

jednostki samorzńdowe wszystkich 
szczebli  

Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława 

organizacje społeczne i edukacyjne 
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cel zadanie sposób realizacji podmiot realizujńcy 

media ogólnopolskie i lokalne 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

zwiŎkszenie skutecznoņci selektyw-
nej zbiórki 

zwiŎkszenie dostŎpnoņci punktów 
selektywnego zbierania odpadów 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

rozszerzenie palety selektywnie zbie-
ranych frakcji 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

odpowiednie zapisy w wymaganiach i 
zezwoleniach, egzekwowanie wymo-

gów 

Wójt, Rada Gminy 

zapobieganie negatywnemu odbioro-
wi selektywnej zbiórki przez miesz-

kaŐców, unikanie błŎdów 

podmioty prowadzńce selektywnń 
zbiórkŎ 

przetwarzanie odpadów wytworzo-
nych 

prowadzenie mech.-biol., przetwarza-
nia odpadów zmieszanych  

administrator przyszłego ZZO 

wykorzystanie kompostu właņciciele i zarzńdzajńcy instalacji 

Gmina na terenach zielonych lub 
zdegradowanych 

właņciciele terenów zielonych, go-
spodarstw domowych lub terenów 

zdegradowanych 

kompostowanie przydomowe i indywi-
dualne wykorzystanie kompostu 

właņciciele gospodarstw domowych 

eliminowanie Ŋródeł zanieczyszcze-
nia ņrodowiska odpadami  

likwidacja miejsc nielegalnego gro-
madzenia odpadów i zapobieganie 

ich powstawaniu 

informacja i edukacja  jednostki samorzńdowe wszystkich 
szczebli  

Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława 

organizacje społeczne i edukacyjne 

media ogólnopolskie i lokalne 

egzekwowanie zapisów RUCiP  Wójt 

egzekwowanie obowińzków właņcicie-
li terenów w zakresie gromadzenia 

odpadów 

Wójt 

sanitacja i rekultywacja terenów za-
nieczyszczonych odpadami 

właņciciel terenu zanieczyszczonego 

Wojewoda 
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cel zadanie sposób realizacji podmiot realizujńcy 

rekultywacja zamkniŎtego składowi-
ska w Cieszycach  

realizacja rekultywacji kwater zgodnie 
z decyzjń, okreņlonym technicznym 

sposobem zamkniŎcia i harmonogra-
mem 

Wójt 

permanentna poprawa standardów 
jakoņciowych funkcjonujńcych insta-

lacji gospodarowania odpadami 

realizacja programów dostosowaw-
czych 

stosowanie rozwińzaŐ innowacyjnych 

administrator przyszłego ZZO 

zapewnienie sieci efektywnych insta-
lacji przetwarzania odpadów  

podejmowanie działaŐ ponadgmin-
nych, ponadpowiatowych 

rezygnacja z ambicji posiadania na 
swoim terenie i dla własnych potrzeb 
wszystkich instalacji zagospodarowa-

nia odpadów 

społecznoņň i władze lokalne  

uwzglŎdnienie moŌliwoņci korzystania 
przez innych uŌytkowników z posia-
danych instalacji zagospodarowania 

odpadów 

społecznoņň i władze lokalne 

właņciciele instalacji 

tworzenie celowych zwińzków miŎ-
dzygminnych dla realizowania działaŐ 
w zakresie gospodarki odpadami ko-

munalnymi 

wójtowie, burmistrzowie, prezydenci 
miast, rady gminy 

uzupełnienie sieci instalacji wg real-
nych potrzeb  

okreņlenie potrzeb własnych i otocze-
nia  

podmiot planujńcy przedsiŎwziŎcie 
(władze lokalne, przedsiŎbiorcy) 

przeprowadzenie procesu inwestycyj-
nego i uruchomienie instalacji 

podmiot planujńcy przedsiŎwziŎcie 
(władze lokalne, przedsiŎbiorcy) 

efektywne wykorzystanie instalacji 
istniejńcych  

rozpoznanie moŌliwoņci technicznych 
instalacji funkcjonujńcych w otoczeniu 

gminy 

władze lokalne  

zwińzki miŎdzygminne 

przedsiŎbiorcy 

podjŎcie współpracy z dostŎpnymi 
funkcjonujńcymi instalacjami 

władze lokalne  

zwińzki miŎdzygminne 

przedsiŎbiorcy 

permanentna poprawa standardów 
jakoņciowych funkcjonujńcych insta-

lacji gospodarowania odpadami 

realizacja programów dostosowaw-
czych 

stosowanie rozwińzaŐ innowacyjnych 

właņciciel lub zarzńdzajńcy instalacjń 
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4.2.2. Zadania strategiczne na lata 2010-2017 

Podtrzymanie wysokiego odsetka mieszkaŐców objŎtych systemem odbierania odpadów 
komunalnych. 

Zorganizowanie systemu zbierania odpadów problemowych. 

W przypadku, gdy zmieniajńce siŎ prawodawstwo uczyni Gminy właņcicielami odpadów ko-
munalnych wytwarzanych przez mieszkaŐców, to zadaniem strategicznym stanie siŎ przy-
stńpienie gminy Kobierzyce do działaŐ miŎdzygminnych majńcych na celu budowŎ, urucho-
mienie i eksploatacjŎ miŎdzygminnego zakładu zagospodarowania odpadów.  

4.2.3. System gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Kobierzyce 

System gospodarki odpadami komunalnymi musi uwzglŎdniaň główne zasady gospodaro-
wania odpadami okreņlone w hierarchii postŎpowania z odpadami.  

Przedstawiono działania majńce na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograni-
czanie iloņci wytwarzanych odpadów, działania prowadzńce do faktycznego unikania wytwa-
rzania odpadów wynikajńce ze zmiany przyzwyczajeŐ konsumentów i uŌytkowników dóbr 
oraz działania prowadzńce do ograniczenia strumienia odpadów trafiajńcych do systemu 
gospodarowania odpadami.  

Przedstawiono zasady funkcjonowania systemu gromadzenia odpadów, których powstaniu 
nie udało siŎ zapobiec: 
 selektywna zbiórka frakcji surowcowych, w systemie mieszanym: pojemnikowym i 

workowym, na wynikajńcych z krajowego planu gospodarki odpadami poziomach; z 
uwagi na brak na terenie gminy instalacji biologicznego przetwarzania odpadów nie 
przewiduje siŎ wprowadzenia na terenie gminy Kobierzyce selektywnej zbiórki odpa-
dów kuchennych i ogrodowych do zagospodarowania w instalacji zbiorczej, 

 odbieranie odpadów wielkogabarytowych w ramach organizowanych jedno- lub 
dwukrotnie w cińgu roku akcji oraz zbieranie do pojemników podstawianych na za-
mówienie, 

 zbieranie gruzu i innych odpadów budowlanych do pojemników podstawianych na 
zamówienie, moŌliwoņň zagospodarowania wybranych rodzajów odpadów obojŎt-
nych w ramach rekultywacji wyrobiska w miejscowoņci Tyniec n/ŅlŎzń, 

 zbieranie wybranych rodzajów odpadów niebezpiecznych na podstawie przepisów 
szczególnych przez sprzedawców niektórych towarów (akumulatorów, ņrodków 
ochrony roņlin),  

 zbieranie zuŌytego sprzŎtu elektrycznego i elektronicznego przez uprawnione do te-
go podmioty,  

 zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych na kaŌdej posesji zgodnie z zapisami 
gminnego regulaminu utrzymania czystoņci i porzńdku oraz na podstawie umowy z 
uprawnionym podmiotem. 

Uzupełnieniem systemu zbierania odpadów mogń byň punkty dobrowolnego gromadzenia 
odpadów (PDGO). PDGO pomyņlany jest jako stacjonarny obiekt gospodarki odpadami ko-
munalnymi, do którego mieszkaŐcy mogń dostarczaň we własnym zakresie odpady ucińŌliwe 
ze wzglŎdu na ich wielkoņň (m.in. wielkogabarytowe, złom, opony), iloņň (m.in. gruz, zielone) 
lub właņciwoņci (m.in. niebezpieczne). Wymagana infrastruktura techniczna punktów dobro-
wolnego gromadzenia odpadów nie jest regulowana bezpoņrednio przepisami, w praktyce 
stanowiň musi sumŎ wymagaŐ stawianych miejscom zbierania i magazynowania poszcze-
gólnych rodzajów odpadów a takŌe wymagaŐ wynikajńcych z przepisów ogólnych.  

Punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów jest obiektem ogrodzonym i dozorowanym w 
godzinach funkcjonowania. W godzinach funkcjonowania w PDGO wymaga stałej obecnoņci 
pracowników, a po godzinach funkcjonowania obecnoņci pracowników ochrony. Głównym 
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elementem punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów jest plac manewrowo-
magazynowy, na którym odbywajń siŎ wszelkie operacje zwińzane z ruchem pojazdów, do-
starczaniem odpadów, ich wyładunkiem i magazynowaniem. Z uwagi na moŌliwoņň zanie-
czyszczenia ņrodowiska gruntowo-wodnego dostarczanymi odpadami, plac ten musi posia-
daň utwardzonń, szczelnń nawierzchniŎ, której noņnoņň bŎdzie dostosowana do ruchu po-
jazdów ciŎŌarowych wykorzystywanych do wywoŌenia zebranych odpadów do miejsc odzy-
sku i unieszkodliwienia. Nawierzchnia placu musi byň odwadniana poprzez separator ropo-
pochodnych i piaskownik do systemu kanalizacyjnego lub szczelnego zbiornika. Na terenie 
PDGO znajdujń siŎ wydzielone magazyny zbieranych odpadów, których wyposaŌenie dosto-
sowane jest do właņciwoņci magazynowanych odpadów. Odpady muszń byň magazynowa-
ne w sposób niestwarzajńcy zagroŌenia zarówno dla ņrodowiska jak i dla pracowników 
PDGO i osób dostarczajńcych odpady. W PDGO nie bŎdń prowadzone Ōadne operacje prze-
twarzania odpadów, za wyjńtkiem umieszczania odpadów w pojemnikach lub układania od-
padów w pryzmach a takŌe załadunku odpadów na pojazdy w celu ich wywiezienia do miejsc 
przetwarzania, odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zgodnie z aktualizowanym wojewódzkim planem gospodarki odpadami zakład zagospoda-
rowania odpadów (ZZO) powinien zapewniaň co najmniej nastŎpujńcy zakres usług: 
 mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie zmieszanych odpadów ko-

munalnych i pozostałoņci z sortowni, 
 kompostowanie odpadów zielonych, 
 sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 

(opcjonalnie), 
 demontaŌ odpadów wielkogabarytowych (opcjonalnie), 
 przetwarzanie odpadów budowlanych i remontowych (opcjonalnie), 
 przyjŎcie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych, 
 przyjŎcie i magazynowanie zuŌytego sprzŎtu elektrycznego i elektronicznego (opcjo-

nalnie). 

ZZO powinien posiadaň równieŌ własne składowisko odpadów, nie jest to jednak konieczne 
w przypadku kaŌdego zakładu, w sytuacji gdy w województwie dolnoņlńskim dostŎpne sń 
znaczne pojemnoņci składowisk, mogńcych przyjńň odpady praktycznie z kaŌdego regionu.  

PrzedsiŎbiorstwo TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o. planuje uruchomienie na terenie 
gminy Kobierzyce instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów. Inwestycja ta realizo-
wana bŎdzie głównie na potrzeby odpadów odbieranych przez TRANS-FORMERS Wrocław 
Sp. z o.o.  

W zaproponowanym w aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podziale wo-
jewództwa na Regiony gospodarki odpadami gmina Kobierzyce przypisana została do regio-
nu umownie zwanego wschodnim, obejmujńcego łńcznie 21 gmin. Podstawń utworzenia 
regionu były:  
 Zwińzek MiŎdzygminny ŅlŎza-Oława i planowana przez Zwińzek budowa systemu 

gospodarki odpadami, 
 Zwińzek MiŎdzygminny EKO-GOK. 

Gmina Kobierzyce naleŌy do Zwińzku MiŎdzygminnego ŅlŎza-Oława. Zwińzek rozpoczńł 
tworzenie Systemu Gospodarki Odpadami ŅlŎza-Oława (SGOŅ-O), do którego chŎň przy-
stńpienia zgłosiły równieŌ gminy nienaleŌńce do Zwińzku. Główny cel Systemu to moderni-
zacja Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gaci (gm. Oława) poprzez dobudowŎ instalacji 
biologicznej stabilizacji odpadów oraz instalacji produkcji paliwa alternatywnego. 

Gmina Kobierzyce pozostajńc w Zwińzku podjŎła jednoczeņnie decyzjŎ o odstńpieniu z par-
tycypowania w tworzeniu planowanego sytemu gospodarki odpadami. Przyczynń tego kroku 
był fakt, iŌ Gmina Kobierzyce nie posiada własnego zakładu komunalnego i nie planuje 
utworzenia takiego. W zwińzku z tym, ma niewielkie moŌliwoņci wpływania na wybór przez 
przedsiŎbiorców docelowego miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
odbieranych na terenie gminy. Dlatego zdaniem Gminy inwestowanie pieniŎdzy publicznych 
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w przedsiŎwziŎcie, dla którego nie ma pewnoņci czy bŎdzie ono wykorzystywane na potrze-
by mieszkaŐców gminy Kobierzyce nie jest uzasadnione.  

Obecnie, mieszkaŐcy gminy obsługiwani sń przez podmioty zewnŎtrzne, które w wiŎkszoņci 
nie dysponujń składowiskami odpadów lub nie składujń odpadów z terenu gminy Kobierzyce 
na zarzńdzanych przez siebie składowiskach. Podmioty te korzystajń z instalacji odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów na zasadach rynkowych. Do czasu, gdy Gmina uzyska władztwo 
nad odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez mieszkaŐców nie ma moŌliwoņci wskaza-
nia podmiotom instalacji do których bŎdń zobowińzane woziň odpady z terenu gminy. 

5. CELE OCHRONY ŅRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIōDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM, KRAJOWYM, POWIŃZANIE 
PROJEKTU AKTUALIZACJI PROGRAMU I PLANU Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

5.1. DOKUMENTY WSPÓLNOTOWE  

Podstawowym dokumentem regulujńcym politykŎ Unii Europejskiej w zakresie gospodaro-
wania odpadami jest tzw. dyrektywa ramowa (Dyrektywa Rady 2008/98/EC). Dyrektywa 
ustanawia i zobowińzuje paŐstwa członkowskie do przestrzegania hierarchii postŎpowania z 
odpadami obejmujńcej: 
 obowińzek zapobiegania tworzeniu odpadów 
 obowińzek ograniczania iloņci odpadów oraz ich szkodliwoņci, 
 obowińzek zapewnienia odzysku i usuwania odpadów w sposób niezagraŌajńcy Ōy-

ciu ludzkiemu i niepowodujńcy szkód w ņrodowisku. 

Hierarchia postŎpowania z odpadami jest głównń zasadń leŌńcń u podstaw ustanowionych 
celów gospodarki odpadami a takŌe proponowanego systemu gospodarowania odpadami 
zaproponowanym w projekcie aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla gminy 
Kobierzyce.  

Inne dokumenty wspólnotowe, transponowane do polskiego systemu prawnego znalazły 
odzwierciedlenie w szczegółowych propozycjach dotyczńcych postŎpowania z wybranymi 
rodzajami odpadów. 

5.2. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŏSTWA NA LATA 2007 – 2010 Z UWZGLōDNIENIEM 

PERSPEKTYWY NA LATA 2011 - 2014 

Główne cele PEP które znalazły odzwierciedlenie w projekcie aktualizacji planu: 
 zwiŎkszenie udziału odzysku odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony ņrodowi-

ska, 
 zmniejszenie iloņci wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w 

tym odpadów ulegajńcych biodegradacji, 
 zamkniŎcie do koŐca 2009 r. składowisk niespełniajńcych standardów, 
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
 rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuŌytego sprzŎtu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zuŌytych baterii i akumulatorów, 
 stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i go-

spodarce odpadami w Polsce. 
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Tabela 5-1 Powiązanie projektu AGPOŚ z dokumentami wspólnotowymi 

VI Wspólnotowy Program DziałaŐ w Zakresie Ņrodowiska Natu-
ralnego 

POŅ Gminy Kobierzyce okreņlenie 
zgodnoņci 

cele działaŐ kierunki działaŐ cele działaŐ kierunki działaŐ 

zmiany klimatu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 
przynajmniej 20% do 2020 r.  

czŎņciń pakietu sń zobowińzania dotyczńce 
2020 r.: 

 20% udział energii odnawialnej w ogólnej 
 produkcji energii i 10% udział biopaliw 

promocja i wspiera-
nie wykorzystania 
energii ze Ŋródeł 

odnawialnych 

 upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i 
moŌliwoņciach technicznych wykorzystania poten-
cjału energetycznego poszczególnych rodzajów 
odnawialnych Ŋródeł energii 

 prowadzenie działaŐ edukacyjnych oraz populary-
zujńcych odnawialne Ŋródła energii 

zgodnoņň 

przyroda 

i róŌnorodnoņň 

biologiczna 

zwiŎkszenie ochrony obszarów o znaczeniu 
wspólnotowym i włńczanie cennych obszarów 
do europejskiej sieci Natura 2000 

zachowanie bogatej 

róŌnorodnoņci 

biologicznej 

ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych: 

 zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w 
istniejńcych kompleksach leņnych 

 ochrona róŌnorodnoņci biologicznej 
 ochrona terenów cennych przyrodniczo przed nie-

właņciwym sposobem uŌytkowania 

ochrona fauny i flory: 

zadania własne i koordynowane: 

 zachowanie istniejńcych zbiorników wodnych 
 stały nadzór nad rozwojem ucińŌliwego przemysłu 

ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego: 

 rozwój sieci szlaków turystycznych i ņcieŌek dy-
daktycznych na terenach interesujńcych przyrod-
niczo 

zgodnoņň 

zdrowie i jakoņň 

Ōycia 

zapewnienie poprawy jakoņci zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz eko-
systemów od wody zaleŌnych 

 

racjonalizacja go-
spodarowania zaso-

bami wód po-
wierzchniowych i 

podziemnych w taki 
sposób, aby uchro-
niň gospodarkŎ od 

deficytów wody 

 rozbudowa i modernizacja SUW KrzyŌowice, 
 współpraca ze ņrodowiskami rolniczymi w zakresie 

wdraŌania dobrych praktyk rolniczych, niezbŎd-
nych dla skutecznej ochrony wód przed zanie-
czyszczeniem obszarowym, 

 rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami 
wpływajńcymi na jakoņň wód, wspieranie edukacji 
ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki 
wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem 

zgodnoņň 
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VI Wspólnotowy Program DziałaŐ w Zakresie Ņrodowiska Natu-
ralnego 

POŅ Gminy Kobierzyce okreņlenie 
zgodnoņci 

cele działaŐ kierunki działaŐ cele działaŐ kierunki działaŐ 

utrzymanie i osiń-
gniŎcie dobrego 

stanu wszystkich 
wód 

 uporzńdkowanie gospodarki ņciekowej ņrodkowej 
czŎņci Gminy, 

 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla połu-
dniowej czŎņci Gminy, 

 rozbudowa oczyszczalni ņcieków w Pustkowie 
ŋurawskim, 

 bieŌńca rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
Gminy, 

 rozbudowa sieci wodocińgowej na terenie Gminy 

zgodnoņň 

przeciwdziałanie degradacji ņrodowiska dla 
zdrowia, szczególnie w miastach (hałas, 
stres, zanieczyszczenie powietrza i wody leŌń 
u Ŋródeł wielu schorzeŐ i alergii) 

poprawa stanu 
zdrowotnego miesz-
kaŐców w wyniku 
wspólnych działaŐ 
sektora ochrony 
ņrodowiska z sekto-
rem zdrowia 

szkolenia dla podmiotów gospodarczych w zakresie 
wymagaŐ dotyczńcych ochrony ņrodowiska. 

 

zgodnoņň 
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Tabela 5-2 Powiązanie projektu AGPOŚ z PEP 

Polityka Ekologiczna PaŐstwa POŅ Gminy Kobierzyce okreņlenie 
zgodnoņci priorytety cele działaŐ cele działaŐ 

kierunki działaŐ sys-
temowych 

uwzglŎdnienie zasad ochrony ņrodowiska 
w strategiach sektorowych 

dńŌenie aby projekty dokumentów strategicznych były zgodne z obowińzu-
jńcym prawem 

zgodnoņň 

aktywizacja rynku na rzecz ochrony ņro-
dowiska 

- 

brak realizacji 
- zadanie 
nieprzewi-
dziane dla 

gminy 

zarzńdzanie ņrodowiskowe upowszechnianie i wspieranie wdraŌania systemów zarzńdzania ņrodowi-
skowego 

zgodnoņň 

udział społeczeŐstwa w działaniach na 
rzecz ochrony ņrodowiska 

podnoszenie ņwiadomoņci ekologicznej społeczeŐstwa, zgodnie z zasadń 
„myņl globalnie, działaj lokalnie”  

zgodnoņň 

rozwój badaŐ i postŎp techniczny 

- 

brak realizacji 
- zadanie 
nieprzewi-
dziane dla 

gminy 

odpowiedzialnoņň za szkody w ņrodowi-
sku 

informowanie o odpowiedzialnoņci za szkody spowodowane w ņrodowisku zgodnoņň 

aspekt ekologiczny w planowaniu prze-
strzennym 

 uwzglŎdnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagaŐ 
ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej, w szczególnoņci wynikajńcych 
z opracowaŐ ekofizjograficznych, prognoz oddziaływania na ņrodowisko 

 wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóŌ kopalin przed za-
gospodarowaniem powierzchni uniemoŌliwiajńcym przyszłe wykorzysta-
nie 

 uwzglŎdnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników 
monitoringu ņrodowiska, w szczególnoņci w zakresie powietrza, wód i 
hałasu 

 przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na ņrodowisko juŌ 
na etapie studium uwarunkowaŐ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego 

 

ochrona zasobów 
naturalnych 

ochrona przyrody  ochrona róŌnorodnoņci biologicznej 
 ochrona terenów cennych przyrodniczo przed niewłaņciwym sposobem 

uŌytkowania 

zgodnoņň 
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Polityka Ekologiczna PaŐstwa POŅ Gminy Kobierzyce okreņlenie 
zgodnoņci priorytety cele działaŐ cele działaŐ 

ochrona i zrównowaŌony rozwój lasów  aktualizacja granicy rolno-leņnej w miejscowych planach zagospodaro-
wania przestrzennego 

 ochrona i pielŎgnacja istniejńcych zadrzewieŐ oraz sukcesywne nasa-
dzenia 

zgodnoņň 

racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

 racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i pod-
ziemnych w taki sposób, aby uchroniň gospodarkŎ od deficytów wody  

 zabezpieczenie przed skutkami powodzi 

zgodnoņň 

ochrona powierzchni ziemi  rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywraca-
nie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

zgodnoņň 

gospodarowanie zasobami geologicznymi  ochrona terenów perspektywicznych pod wzglŎdem wydobycia kopalin zgodnoņň 

poprawa jakoņci 
ņrodowiska i bezpie-
czeŐstwa ekologicz-

nego 

ņrodowisko a zdrowie  poprawa stanu zdrowotnego mieszkaŐców w wyniku wspólnych działaŐ 
sektora ochrony ņrodowiska z sektorem zdrowia 

zgodnoņň 

jakoņň powietrza  utrzymanie i poprawa jakoņci powietrza atmosferycznego zgodnie z 
obowińzujńcymi standardami jakoņci ņrodowiska 

zgodnoņň 

ochrona wód  utrzymanie i osińgniŎcie dobrego stanu wszystkich wód zgodnoņň 

oddziaływanie hałasu i pól elektromagne-
tycznych 

 dokonanie wiarygodnej oceny naraŌania społeczeŐstwa na ponadnor-
matywny hałas i podjŎcie kroków do zmniejszenia tego zagroŌenia tam, 
gdzie jest ono najwiŎksze 

zgodnoņň 

substancje chemiczne w ņrodowisku  zmniejszanie ryzyka wystńpienia powaŌnej awarii przemysłowej przez 
nadzór nad wszystkimi instalacjami bŎdńcymi potencjalnymi Ŋródłami 
takiej awarii 

zgodnoņň 
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5.3. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŅLŃSKIEGO 

Wizja regionu: Dolny Ņlńsk europejskim regionem wŎzłowym .  

Cel nadrzŎdny: podniesienie poziomu Ōycia mieszkaŐców Dolnego Ņlńska oraz popra-
wa konkurencyjnoņci regionu przy respektowaniu zasad zrównowaŌonego rozwoju .  

Priorytet 4: zapewnienie bezpieczeŐstwa ekologicznego społeczeŐstwa i gospodarki. 

PrzyjŎto nastŎpujńce wskaŊniki oceny realizacji strategii w dziedzinie gospodarki odpadami 
komunalnymi: 
 odpady komunalne zebrane na 1 mieszkaŐca,  
 udział odpadów wyselekcjonowanych w ogólnej iloņci odpadów komunalnych zebra-

nych,  
 udział produkcji energii z OZE w produkcji ogółem,  
 obszar objŎty regionalnym systemem ochrony przyrody jako procent obszaru regio-

nu,  
 nakłady inwestycyjne budŌetów jednostek samorzńdu terytorialnego na ochronŎ 

ņrodowiska. 

5.4. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŅLŃSKIEGO NA 

LATA 2007-2013 

Cel główny: podniesienie poziomu Ōycia mieszkaŐców Dolnego Ņlńska oraz poprawa 
konkurencyjnoņci regionu przy respektowaniu zasad zrównowaŌonego rozwoju .  

Drugi z celów szczegółowych: rozwój infrastruktury słuŌńcej poprawie jakoņci ņrodowi-
ska, warunków inwestowania i prowadzenia działalnoņci gospodarczej - wskazuje na 

koniecznoņň eliminacji ewidentnej luki infrastrukturalnej w najwaŌniejszych aspektach, miŎ-
dzy innymi: sferze gospodarki odpadami, wytwarzania energii, szczególnie ze Ŋródeł odna-
wialnych. 

Priorytet 4: poprawa stanu ņrodowiska naturalnego oraz bezpieczeŐstwa ekologiczne-
go i przeciwpowodziowego Dolnego Ņlńska („ Ņrodowisko i bezpieczeŐstwo ekolo-
giczne” ). W ramach niniejszego priorytetu realizowane bŎdń projekty zawarte w wojewódz-

kim planie gospodarki odpadami: 
 dotyczńce budowy i rozbudowy nowoczesnych obiektów obsługujńcych do 150 tys. 

mieszkaŐców zajmujńcych siŎ zbiórkń, segregacjń, składowaniem, recyklingiem, 
unieszkodliwianiem róŌnego typu odpadów, 

 przyczyniajńce siŎ do likwidacji „ dzikich wysypisk ņmieci”  zwłaszcza na obszarach 
turystycznych czy uzdrowiskowych oraz objŎtych ochronń np. sieciń Natura 2000, 

 dotyczńce rekultywacji wyłńczonych z eksploatacji składowisk szczególnie zagraŌa-
jńcych ņrodowisku,  

 ponadto przewiduje siŎ moŌnoņň realizowania projektów zwińzanych z moŌliwoņciń 

odzyskiwania energii z odpadów w ramach kogeneracji oraz wykorzystania biogazu. 

W ramach priorytetu wspierane bŎdń działania z zakresu rekultywacji obszarów zdegrado-
wanych, polegajńce na zagospodarowaniu tych terenów na cele przyrodnicze, rekreacyjno-
wypoczynkowe oraz gospodarki proekologicznej. Preferowane bŎdń projekty zlokalizowane 
na terenach turystycznych czy uzdrowiskowych oraz terenach objŎtych ochronń, np. sieciń 

Natura 2000.  
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5.5. POWIŃZANIE PROJEKTU AKTUALIZACJI GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA GMINY KOBIERZYCE Z PLANAMI WYŋSZEGO SZCZEBLA 

Gminny plan gospodarki odpadami stanowi najniŌszy szczebel w hierarchii planów gospo-
darki odpadami obejmujńcej krajowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne plany gospodarki 
odpadami. Zgodnie z ustawń o odpadach [iii] plany szczebla gminnego obejmujń zagadnie-
nia gospodarki odpadami komunalnymi wytwarzanymi i zagospodarowywanymi na terenie 
gminy. Ustawa o odpadach [iii] stanowi, iŌ plany gminne muszń byň bezpoņrednio zgodne z 
powiatowym planem gospodarki odpadami, który z kolei musi byň zgodny z planem woje-
wódzkim, a ten zgodny z planem krajowym. Tak wiŎc gminne plany gospodarki odpadami 
muszń byň zgodne ze wszystkimi planami wyŌszego szczebla, z tym Ōe ograniczony jest 
zakres tematyczny jaki obejmujń.  

PoniŌej scharakteryzowano główne załoŌenia poszczególnych planów wyŌszego szczebla. 

W gospodarce odpadami komunalnymi krajowy plan gospodarki odpadami zakłada: 
 objŎcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich 

mieszkaŐców, najpóŊniej do koŐca 2007 r., 
 zapewnienie wszystkim mieszkaŐcom dostŎpu do systemu selektywnego zbierania 

odpadów, najpóŊniej do koŐca 2007 r., 
 zmniejszenie iloņci odpadów komunalnych ulegajńcych biodegradacji kierowanych 

na składowiska zgodnie z progami wynikajńcymi z ustawy o odpadach [iii], 
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do maksymalnie 85% wy-

tworzonych odpadów, do koŐca 2014 r., 
 zredukowanie liczby składowisk odpadów komunalnych w Polsce do maksymalnie 

200 w 2014 r. 

Aktualizacja wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi zakłada podział województwa na regiony gospodarki odpadami. W ramach 
wytypowanych regionów gospodarki odpadami realizowane bŎdń zadania zwińzane z odzy-
skiem i unieszkodliwianiem odpadów. Zbieranie i odbieranie odpadów, ich przeładunek i 
transport do instalacji odzysku i unieszkodliwiania pozostaje zasadniczo bezpoņrednio w 
gestii gmin, natomiast instalacje odzysku i unieszkodliwiania majń głównie charakter po-
nadgminny (miŎdzygminny).  

Zasadnicze znaczenie dla regionu gospodarki odpadami ma mieň zapewnienie: 
 wymaganego stopnia redukcji odpadów ulegajńcych biodegradacji w odpadach do 

składowania,  
 przetworzenie odpadów przed składowaniem 

W zaproponowanym podziale gmina Kobierzyce przypisana została do regionu umownie 
zwanego wschodnim, obejmujńcego w całoņci powiaty oławski, strzeliŐski i wrocławski oraz 
wybrane gminy z powiatów oleņnickiego i zńbkowickiego oraz brzeskiego z terenu woje-
wództwa opolskiego, łńcznie 21 gmin.  

PoniŌej zestawiono zapisy dotyczńce gospodarki odpadami komunalnymi, istotne dla aktu-
alizacji planu gospodarki odpadami gminy Kobierzyce. 

Cele zapisane w projekcie aktualizacji powiatowego planu gospodarki odpadami: 
 zapobieganie i minimalizacja iloņci wytwarzanych odpadów komunalnych, 
 objŎcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% miesz-

kaŐców, 
 zapewnienie, najpóŊniej do koŐca 2009 roku, objŎcia wszystkich mieszkaŐców sys-

temem selektywnego zbierania odpadów, 
 zwiŎkszanie odzysku energii i surowców z odpadów komunalnych w wyniku ich me-

chanicznego, biologicznego oraz termicznego przekształcania, 
 zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegajńcych biodegradacji kierowanych 

na składowiska odpadów, 
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 stopniowe zmniejszanie liczby składowisk odpadów innych niŌ niebezpieczne i obo-
jŎtne, na których sń składowane odpady komunalne, 

 poprawa standardów jakoņciowych składowisk poprzez realizacjŎ programów dosto-
sowawczych zawartych w wydanych pozwoleniach zintegrowanych, 

 osińgniŎcie poziomu selektywnego zbierania zuŌytego sprzŎtu elektrycznego i elek-
tronicznego pochodzńcego z gospodarstw domowych w wysokoņci 4 kg/Mk/a w ter-
minie do 31 grudnia 2008 r.  

 

Rys. 5-1 Gmina Kobierzyce na tle regionu wschodniego zaproponowanego w aktualizowa-
nym wojewódzkim planie gospodarki odpadami 
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6. ISTNIEJŃCY STAN ŅRODOWISKA ORAZ POTENCJALNE ZMIANY W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI OCENIANYCH DOKUMENTÓW 

6.1. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJōTEGO PROJEKTEM AKTUALIZACJI PROGRAMU I 

PLANU  

Demografia 

GminŎ tworzń 33 wsie w 28 sołectwach zamieszkanych przez około 14,5 tys. mieszkaŐców. 
Specyfika demograficzna gminy wynika z bliskoņci Wrocławia. Utrzymuje siŎ obserwowany 
w ostatnich latach napływ mieszkaŐców w sńsiedniego Wrocławia. 

Tabela 6-1 Wykaz miejscowości gminy Kobierzyce 

lp. miejscowość 

1 Bielany Wrocławskie 

2 Bńki 

3 Biskupice Podgórne 

4 Budziszów 

5 Cieszyce 

6 Chrzanów 

7 Domianowice 

8 Dobkowie 

9 Domasław 

10 Jaszowice 

11 Kobierzyce 

lp. miejscowość 

12 Królikowice 

13 KrzyŌowice 

14 KsiŎgnice 

15 Kuklice 

16 Magnice 

17 Małuszów 

18 Nowiny 

19 Owsianka  

20 Pustków Wilczkowski 

21 Pustków ŋurawski 

22 Pełczyce 

lp. miejscowość 

23 Racławice Wielkie 

24 Rolantowice 

25 Solna 

26 Szczepankowice 

27 ŅlŎza 

28 Tyniec Mały 

29 Tyniec n/ŅlŎŌń 

30 Wierzbice 

31 Wysoka 

32 ŋurawice 

33 ŋerniki Małe 

Położenie geograficzne 

Gmina Kobierzyce jest gminń wiejskń, połoŌonń w ņrodkowej czŎņci powiatu wrocławskiego, 
w dolinie Odry i na Równinie Wrocławskiej, na południe od Wrocławia. Powierzchnia gminy 
wynosi 14,9 tys. ha. 

Teren gminy Kobierzyce jest generalnie równinny i tylko gdzieniegdzie przechodzi w lekko 
pofalowany i pagórkowaty, w południowej i południowo-zachodniej czŎņci lokalne deniwela-
cje dochodzń do 20-45 m. NajniŌej połoŌony punkt w gminie – 121,1 m n.p.m. – znajduje siŎ 
w okolicach Bielan Wrocławskich, punkt najwyŌszy – 194,8 m n.p.m. – w okolicach Domia-
nowic i Pustkowa Wilczkowskiego.  

Warunki klimatyczne 

Gmina Kobierzyce połoŌona jest w najcieplejszym rejonie kraju. Ņrednia roczna temperatura 
powietrza wynosi 8,0-8,7 OC, najcieplejszym miesińcem jest lipiec ze ņredniń temperaturń 
powietrza 18,8 OC, miesińcem najzimniejszym jest styczeŐ ze ņredniń temperaturń powietrza 
–1,1 OC.  

PrzewaŌajń wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. 

Ņrednia roczna suma opadów wynosi około 585-592 mm, z czego około 14% stanowi opad 
ņniegu. Miesińcem z najwiŎkszń sumń opadów jest lipiec.  

Okres wegetacyjny z temperaturń powyŌej 5 OC wynosi 220-227 dni w roku. 
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Warunki naturalne  

Na terenie gminy Kobierzyce dominujń piaski i iły, w dolinie ŅlŎzy wystŎpujń mady, piaski i 
namuły torfowe. WystŎpujńce surowce mineralne to: piaski, Ōwiry i gliny oraz łupki 
kwarcytowe. Na terenie gminy Kobierzyce nie ma złoŌ kopalin podlegajńcych ochronie na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņrodowiska (Dz.U. 2008.25.150 
ze zm.) [v] oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 
2005.228.1947 ze zm.) [vi]. 

Obszar gminy leŌy w zlewniach rzek ŅlŎzy (głównie) i Bystrzycy (zachodnia czŎņň gminy). 
Sieň cieków powierzchniowych gminy Kobierzyce jest słabo rozwiniŎta. Głównym ciekiem 
gminy jest rzeka ŅlŎza. Przepływa ona z zachodu na wschód w południowej czŎņci gminy w 
okolicy miejscowoņci Tyniec nad ŅlŎzń, opuszcza granice gminy i ponownie wpływa na teren 
gminy w jej czŎņci północnej w okolicy miejscowoņci Komorowice by ostatecznie opuņciň 
teren gminy w okolicy wŎzła bielaŐskiego wpływajńc w obszar Wrocławia. Pozostały obszar 
gminy przecinajń niewielkie cieki naturalne i rowy melioracyjne.  

Lasy zajmujń zaledwie 2,5% powierzchni gminy, czyli 367 ha. PrzewaŌajń lasy liņciaste i 
mieszane, zgrupowane w kilkuhektarowych kompleksach.  

Gospodarka  

Bliskoņň Wrocławia, brak rozbudowanej administracji, bardzo dobre połńczenia komunika-
cyjne oraz działania władz lokalnych powodujń, Ōe gmina Kobierzyce jest jednń z atrakcyj-
niejszych w kraju gminy dla potencjalnych inwestorów. 

Gmina Kobierzyce ma mieszany charakter wiejsko-miejski.  

Na terenie gminy Kobierzyce wystŎpujń gleby wysokich klas bonitacyjnych. Sń to gleby typu 
stadium rozwojowego czarnych ziem, gleb brunatnych i pseudobielicowych, a w dolinach 
rzecznych wystŎpujń niewielkie powierzchnie mad. Około 85% gruntów rolnych gminy 
stanowiń kompleksy gleb chronionych zaliczanych do klas bonitacyjnych I-III. Około 96% 
gruntów rolnych zaliczono do gruntów pszennych, a 4% do gleb Ōytnich dobrych.  

Pozarolnicza działalnoņň gospodarcza na terenie gminy Kobierzyce skupia siŎ głównie w 
WŎŊle BielaŐskim, gdzie skupiajń siŎ wielkie ņwiatowe koncerny handlowe i produkcyjne, a 
takŌe w okolicach Kobierzyc, Pustkowa ŋurawskiego oraz Wierzbic.  

6.2. STAN ŅRODOWISKA NA OBSZARZE GMINY KOBIERZYCE 

6.2.1. Geomorfologia i ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu gminy Kobierzyce jest mało zróŌnicowane, jedynie w południowej 
czŎņci gminy wystŎpujń niewielkie wzniesienia. 

Terenami, na których grunty utraciły rolnicze wartoņci uŌytkowe sń miejsca wykorzystywane 
obecnie do wydobywania kruszyw (Ōwir i piasek) oraz pozostałoņci po ich dawnej, niejedno-
krotnie nielegalnej eksploatacji. Aktualnie eksploatacja złóŌ piasku prowadzona jest w Rolan-
towicach i Szczepankowicach. W innych miejscach pozostały juŌ tylko nieczynne wyrobiska, 
poroņniŎte dzikń roņlinnoņciń, które czŎsto stanowiń nielegalne wysypiska ņmieci.  

6.2.2. Geologia 

Gmina Kobierzyce połoŌona jest na dwóch duŌych jednostkach tektonicznych: Bloku Przed-
sudeckim (czŎņň południowo-zachodnia gminy) i Monoklinie Przedsudeckiej (czŎņň północ-
no-wschodnia). Ich granica biegnie z okolic ŋurawic oraz Pustkowa ŋurawskiego w stronŎ 
rejonu TyŐca nad ŅlŎzń.  
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Skały Bloku Przedsudeckiego ukazujń siŎ czŎņciowo na powierzchni. Sń to wychodnie łup-
ków muskowitowych oraz łupków i kwarcytów grafitowych (na zachód od Pustkowa Wilcz-
kowskiego). WystŎpujń tu równieŌ obszary wyniosłoņci zbudowane z serpentynitu oraz me-
tagabra – starych skał proterozoicznych oraz paleozoicznych. 

W podłoŌu Monokliny Przedsudeckiej wystŎpujń ułoŌone pasmowo skały osadowe (zlepieŐ-
ce, piaskowce, wapienie, dolomity) datowane od karbonu do kredy. Na skałach starszego 
podłoŌa leŌy kilkunasto- lub kilkudziesiŎciometrowa warstwa trzeciorzŎdowej „serii poznaŐ-
skiej”  złoŌona z iłów, mułków i piasków. Ukazujń siŎ one na powierzchni w formie odizolo-
wanych od siebie płatów w okolicach Wierzbic, Kobierzyc i TyŐca nad ŅlŎzń. Pokrywa plej-
stoceŐskich glin morenowych zlodowacenia ņrodkowopolskiego wystŎpuje w postaci niere-
gularnych płatów rozcińgniŎtych na linii Owsianka - Bńki - Tyniec n/ŅlŎzń.  

Na całym obszarze gminy wystŎpujń płaty Ōwirów i piasków wodnolodowcowych. DuŌy ob-
szar (ņrodkowń i południowo-zachodniń czŎņň gminy) zajmujń lessy gliniaste i gliny lessopo-
dobne. Mułki i piaski holoceŐskie wystŎpujń w dolinach rzek ŅlŎzy i Sławki. PodłoŌe wszyst-
kich wymienionych utworów plejstoceŐskich i holoceŐskich stanowiń utwory trzeciorzŎdu 
miocenu i pliocenu. 

6.2.3. Jakoņň wód powierzchniowych i podziemnych 

Gmina Kobierzyce połoŌona jest w zlewni rzeki ŅlŎzy i tylko jej niewielki ņrodkowo-zachodni 
fragment wchodzi w zasiŎg zlewni Bystrzycy, a nastŎpnie północny skrawek gminy (obrŎb 
ŅlŎzy) przepływa główny ciek zlewni - rzeka ŅlŎza. Sieň wód powierzchniowych jest doņň 
gŎsta, ale składajń siŎ na niń jedynie drobne cieki, głównie kanały i rowy melioracyjne. Naj-
wiŎksze dopływy ŅlŎzy (uchodzńce poza gminŎ) to Sławka i Czarna Sławka. 

Jakość wód powierzchniowych 

Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych okreņla siŎ zgodnie z rozporzńdzeniem Ministra 
Ņrodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czŎ-
ņci wód powierzchniowych (Dz.U. 2008.161.1008) [ix]. Z uwagi na to, Ōe badania jakoņci wód 
były prowadzone przed wejņciem w Ōycie rozporzńdzenia oparto siŎ na nieobowińzujńcym 
rozporzńdzeniu Ministra Ņrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla pre-
zentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji 
stanu tych wód (Dz.U. 2004.32.284) [x]. 

OcenŎ jakoņci wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Główne-
go Inspektora Ochrony Ņrodowiska, wykonano według wyŌej cytowanego nieobowińzujńce-
go rozporzńdzenia [x], które straciło moc prawnń z dniem 1 stycznia 2005 r. 

Na terenie gminy Kobierzyce istnieje sieň rzeczna, która obejmuje czeņň dorzecza ŅlŎzy i 
fragment Bystrzycy (rejon wsi Solna i Pustków ŋurawski). Rzeka ŅlŎza bŎdńca lewobrzeŌ-
nym dopływem Odry płynie w czŎņci północnej i południowej Gminy.  

Wody powierzchniowe badane sń na terenie gminy przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Ņrodowiska oraz w ramach monitoringu zakładów LG.  

Monitoring operacyjny prowadzony przez WIOŅ jest instrumentem polityki wodnej majńcym 
na celu ņledzenie bieŌńcych zmian w zakresie tych parametrów, które charakteryzujń czyn-
niki powodujńce zagroŌenie. Jest teŌ elementem kontroli realizacji planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu. Zakres badaŐ obejmuje element biologiczny i wybrane elementy fizyko-
chemiczne. 

Rzeka ŅlŎza badana w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŅ w 2008 i 2007 r. w 
punkcie ujņciowym do Odry oraz poniŌej ujņcia Małej ŅlŎzy, km 36,8. Jednoczeņnie zbadano 
jakoņň wód na mniejszych dopływach ŋórawce i Kasinie. 
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ŅlŎza na ujņciu do Odry charakteryzowała siŎ IV klasń jakoņci i jej stan, z niewielkimi zmia-
nami, utrzymuje siŎ od wielu lat. Mimo znacznego obniŌenia poziomu zanieczyszczeŐ bio-
gennych w porównaniu do lat dziewiŎňdziesińtych w dalszym cińgu stwierdzono wysokie 
wartoņci tych zanieczyszczeŐ. W rzece Małej ŅlŎzie trzy parametry- azotany, fosfor ogólny i 
substancje rozpuszczone przekraczajń IV klasŎ jakoņci wód. Wody Kasiny były bardzo złej 
jakoņci. Zdecydowana wiŎkszoņň parametrów przekroczyła IV i V klasŎ jakoņci wód po-
wierzchniowych, przy stosunkowo wysokich wartoņciach maksymalnych BZT5, azotanów, 
zwińzków fosforu i przewodnoņci. Jakoņň tych wód wskazuje o dopływie do rzeki niedosta-
tecznie oczyszczonych ņcieków komunalnych. 

 

Rys. 6-1 Trendy zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenie w rzece Ślęzie na ujściu 
do Odry (km 2,4) w latach 1993-2007 [Raport WIOS 2007 Wrocław] 

 

Rys. 6-2 Lokalizacja miejsc poboru prób wokół inwestycji LG 
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Od 2006 r. wody w rzece Kasina badane sń na zlecenie Gm. Kobierzyce. Celem tych badaŐ 
była ocena jakoņci wód w rzece powyŌej i poniŌej terenu inwestycji LG. 

W pierwszym roku zbadano jakoņň wód w 4 próbach (dwóch powyŌej terenu LG oraz dwóch 
poniŌej inwestycji LG) i analizowano zawartoņň metali ciŎŌkich (m.in. miedŊ, nikiel, cynk, 
rtŎň, kadm, ołów, chrom), sumŎ wielopierņcieniowych wŎglowodorów aromatycznych 
(WWA), przewodnoņň elektrolitycznń właņciwń i odczyn (pH).  

W latach 2007 i 2008 kontynuowano monitoring jakoņci wód w rzece Kasina zawŎŌajńc iloņň 
punktów poboru prób do dwóch. Wody badano dwukrotnie w trakcie kaŌdego roku. Obecnie 
klasyfikacje wód powierzchniowych okreņla siŎ zgodnie z rozporzńdzeniem Ministra Ņrodo-
wiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czŎņci wód 
powierzchniowych (Dz.U. 2008.162.1008) [xi]. Z uwagi na to, Ōe badania jakoņci wód były 
prowadzone przed wejņciem w Ōycie rozporzńdzenia oparto siŎ na nieobowińzujńcym rozpo-
rzńdzeniu Ministra Ņrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezento-
wania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu 
tych wód [x]. 

Zawartoņň WWA (jako wskaŊnika zanieczyszczeŐ przemysłowych) w badanych próbach 
generalnie wynosiła poniŌej progu oznaczalnoņci, tylko w próbce z paŊdziernika 2007 r. w 1 
próbie odnotowano zawartoņň WWA w iloņci 0,341 µg/m3, co stawiło badane wody w IV kla-
sie jakoņci. Jednak była to sytuacja anomalna która nie powtórzyła siŎ w kolejnych 2 seriach 
pomiarowych.  

Tabela 6-2 Skład chemiczny wód rzeki Kasina w latach 2006-2008 dla wartości średnich i 
max., mg/dm3 

 min. pH SiO2 Na
+ 

K
+ 

Ca
+2 

Mg
-2 

Cl SO4
-2 

HCO3
- 

NO3
- 

ņr. 
2007 

684,3 7,1 9,8 32,7 6,7 118,5 26,9 84,5 132,9 255,8 14,1 

ņr. 
2008 

785,8 6,9 6,0 35,2 3,3 130,0 41,4 104,9 136,8 311,3 12,6 

max. 
2006 

845,1 7,7 8,7 26,9 12,7 170,7 26,2 129,3 168,8 309,0 114,0 

max. 
2007 

954,9 7,4 14,1 37,4 12,7 184,7 45,5 140,0 266,3 357,0 33,0 

max. 
2008 

1389,
4 

7,3 12,9 52,1 5,7 222,0 99,7 214,5 238,0 595,0 31,0 

Tabela 6-3 Punkty pomiarowe z klasyfikacją jakości wód powierzchniowych (rzeka Kasina) 

rok I klasa 
wskaŊniki w 

klasie II 
wskaŊniki w 

klasie III 
wskaŊniki w 

klasie IV 
wskaŊniki w 

klasie V 

2006 - SO4, Ca, Mg Ca, NO3, SO4 - - 

2007 - Ca, NO3, Cl, Mg Ca, PO4, Min NO3, SO4, Min - 

2008 - Cl, Mg, SO4 Ca PO4, NO3 Min 

Tabela 6-4 Punkty pomiarowe z klasyfikacją wód powierzchniowych na zawartość metali, w 
tym metali ciężkich (rzeka Kasina) 

rok I klasa 
wskaŊniki w 

klasie II 
wskaŊniki w 

klasie III 
wskaŊniki w 

klasie IV 
wskaŊniki w 

klasie V 

2007 - Ni, Cu, Fe As, Ba - - 

2008 - Ni, Fe Ba - - 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU AKTUALIZACJI GPOŚ I GPGO GMINY KOBIERZYCE  37 

 

 

Jakość wód podziemnych 

Według regionalizacji przedstawionej w Atlasie hydrogeologicznym Polski obszar Gminy 
Kobierzyce leŌy w obrŎbie regionu wrocławskiego – XV. W profilu hydrogeologicznym Po-
wiatu Wrocławskiego wystŎpujń piŎtra wodonoņne w utworach czwartorzŎdu i trzeciorzŎdu. 
Ze wzglŎdu na bardzo urozmaiconń budowŎ geologicznń oraz zróŌnicowanie litologiczne 
poszczególnych kompleksów stratygraficznych wody podziemne znajdujńce siŎ w róŌnych 
oņrodkach charakteryzujń siŎ zmiennń jakoņciń oraz sń w róŌnych stopniach wykorzystywa-
ne.  

Jakoņň wód podziemnych na terenie Gminy ostatnio badana była w 2007 r. w ramach moni-
toringu prowadzonego przez WIOŅ. Przeanalizowano jakoņň wód podziemnych wokół skła-
dowiska w Cieszycach. Ze wzglŎdu na zawartoņň azotanów wody wokół składowiska zakwa-
lifikowano do III klasy czystoņci. 

Tabela 6-5 Jakość wód podziemnych na terenie powiatu wrocławskiego w 2007 r. [Raport 
WIOŚ 2007 Wrocław] 

obiekt iloņň ppk 
iloņň ppk w 

V klasie 
wskaŊniki decydujńce 

o klasyfikacji 

nie eksploatowane składowisko odpadów w 
m. Brzeņcie (gm. ŋórawina) 

3 2 
przewodnoņň, OWO, 

azotany, azotyny 

składowisko odpadów komunalnych w m. 
Cieszyce (gm. Kobierzyce) 

3 3 azotany 

składowisko odpadów paleniskowych Zespo-
łu Elektrociepłowni Wrocławskich 
KOGENERACJA S.A. 

5 2 WWA 

składowisko odpadów w m. Piechowice 3 2 azotany 

tereny wodonoņne m. Wrocław, składowisko 
EC CZECHNICA, hałda Huty SIECHNICE 

5 2 amoniak 

Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

Wody opadowe spływajńc po zetkniŎciu z powierzchniń ziemi, stanowiń Ŋródło zanieczysz-
czeŐ wód powierzchniowych. Spływ substancji z obszarów zlewni obcińŌonych działalnoņciń 
człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne Ŋródło - mineralne nawoŌenie gle-
by, chemiczne ņrodki ochrony roņlin, składowanie odpadów). 

Istotnym elementem, wpływajńcym na zagroŌenie jakoņci wód podziemnych jest nieprawi-
dłowe prowadzenie hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawiera-
jń znaczne iloņci materii organicznej, która przy nieprawidłowym ujmowaniu moŌe przedo-
stawaň siŎ do potoków lub infiltrowaň do wód podziemnych). 

NadrzŎdnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczysz-
czania, jak równieŌ przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakoņci dla obecnych i 
przyszłych uŌytkowników, a takŌe zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosyste-
mach. 

6.2.4. Gleby 

Od 3 lat Gmina Kobierzyce prowadzi monitoring jakoņci gleb w obrŎbie inwestycji LG. Pierw-
sze badanie wykonane było w paŊdzierniku 2006 r., próby pobrano z 6 miejsc (na dwóch 
głŎbokoņciach) i zbadano w nich zawartoņň metali ciŎŌkich (miedŊ, cynk, kadm, ołów) oraz 
siarczanów, azotanów, mineralizacjŎ i pH gleby. W kolejnych latach monitoring był kontynu-
owany ale ograniczono iloņň prób. 

Od 2002 r. obowińzuje rozporzńdzenie z dnia 9 wrzeņnia 2002 r. Ministra Ņrodowiska w 
sprawie standardów jakoņci gleb oraz standardów jakoņci ziemi (Dz.U. 2002.165.1359) [xii] 
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okreņlajńce wartoņci dopuszczalne stŎŌeŐ w glebie i ziemi m.in. metali i zanieczyszczeŐ nie-
organicznych, w rozbiciu na trzy grupy gruntów (w tym grupa C – tereny przemysłowe, uŌytki 
kopalne, tereny komunikacyjne). Wyniki monitoringu jakoņci gleb prowadzonego w latach 
2006-2008 zestawiono w tabeli 6-6. W myņl ww. rozporzńdzenia [xii] zmierzone stŎŌenia 
metali w badanych glebach nie przekraczajń wartoņci dopuszczalnych dla gleb zaliczonych 
do grupy C. 

Tabela 6-6 Wyniki badań gleb z terenu inwestycji LG na terenie gminy Kobierzyce, mg/kg 
s.m. 

rok oznaczenie Zn Pb Cd Cu NO3 SO4 

2006 

LG-2Ga 

76,71 9,87 0,45 8,83 27,48 2,65 

2007 81,07 15,3 1,25 14,28 23,82 12,05 

2008 28,07 18,36 1,87 14,28 221,6 3,89 

2006 

LG-2Gb 

78,13 6,72 0,06 15,85 12,63 8,02 

2007 85,13 10,52 0,26 18,63 13,82 17,3 

2008 35,80 8,61 0,72 12,4 9,19 250,76 

2006 

LG-3Ga 

73,82 4,97 0,42 9,19 13,93 21,26 

2007 106,49 22,66 0,41 17,59 60,12 16,06 

2008 46,04 25,15 0,66 18,59 265,1 2,61 

2006 

LG-3Gb 

75,03 0,74 0,09 7,98 6,13 100,13 

2007 68,09 12,35 0,23 15,82 35,69 14,72 

2008 30,4 10,05 0,73 16,13 37,13 6,65 

2006 

LG-5Ga 

74,1 15,29 0,05 13,23 274,09 7,98 

2007 95,51 20,77 0,52 17,20 38,94 1,35 

2008 38,80 23,62 0,81 15,63 22,39 16,94 

2006 

LG-5Gb 

52,61 12,26 0,06 10,35 14,08 53,14 

2007 64,47 17,27 0,12 12,92 7,65 21,38 

2008 34,49 13,34 0,53 13,05 18,34 30,32 

Na obszarze gminy znajdujń siŎ nieczynne juŌ wyrobiska, które z powodu zakoŐczonej eks-
ploatacji powinny zostaň poddane zabiegom rekultywacyjnym. Działanie polegajńce m.in. na 
odbudowie właņciwoņci fizycznych i chemicznych gleb, rzeŊby terenu czy warunków wod-
nych majń na celu przywrócenie pierwotnych wartoņci uŌytkowych i przyrodniczych tego typu 
terenów. 

6.2.5. Hałas 

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ņrodowiska we Wrocławiu przeprowadził 
badania poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie Powiatu Wrocławskiego. Głównym 
załoŌeniem wykonanych pomiarów akustycznych było okreņlenie warunków panujńcych w 
bezpoņrednim sńsiedztwie tras komunikacyjnych i uzyskanie informacji o ucińŌliwoņci aku-
stycznej analizowanych tras. Badaniami objŎte zostały drogi krajowe, wojewódzkie oraz po-
wiatowe na odcinkach, na których ņrednioroczne natŎŌenia ruchu w porze dziennej i nocnej 
powoduje znacznń ucińŌliwoņň akustycznń. 

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony ņrodowiska [v], zastosowano nastŎpujńce 
wskaŊniki hałasu: 
 a) LDWN - długookresowy ņredni poziom dŊwiŎku A wyraŌony w decybelach (dB), 

wyznaczony w cińgu wszystkich dób w roku, z uwzglŎdnieniem pory dnia, wieczoru 
oraz nocy, 

 b) LN - długookresowy ņredni poziom dŊwiŎku A wyraŌony w decybelach (dB), wy-
znaczony w cińgu wszystkich pór nocy w roku. 
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Wartoņci te wyznaczone zostały metodń obliczeniowń, w punktach obserwacji, których loka-
lizacja była zgodna z wymogami obowińzujńcej metodyki referencyjnej opisanej w rozporzń-
dzeniu Ministra Ņrodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagaŐ w zakresie pro-
wadzenia pomiarów poziomów w ņrodowisku substancji lub energii przez zarzńdzajńcego 
drogń, liniń kolejowń, liniń tramwajowń, lotniskiem, portem (Dz.U. 2003.35.308) [xiii]. Dla 
oznaczenia wymaganych wskaŊników hałasu zastosowano metodŎ pomiarów poziomów 
ekspozycyjnych dla pojedynczych zdarzeŐ akustycznych. Metoda ta umoŌliwia miŎdzy inny-
mi okreņlenie wartoņci wskaŊników hałasu dla całego roku na podstawie znajomoņci ņred-
niego dla roku natŎŌenia i struktury ruchu pojazdów. 

Pomiary poziomów ekspozycyjnych wykonano w punkcie zlokalizowanym w pobliŌu jezdni (w 
punkcie referencyjnym). W trakcie badaŐ wykonano takŌe cińgły pomiar hałasu LAeq. Miało 
to na celu porównanie zmierzonych wartoņci równowaŌnego poziomu hałasu z wartoņciami 
policzonymi dla zaobserwowanego natŎŌenia ruchu. W okresie pomiarów cińgłych prowa-
dzono takŌe obserwacjŎ ruchu pojazdów na badanym odcinku drogi, klasyfikujńc je do po-
szczególnych klas. 

 

Rys. 6-3 Lokalizacja punktów kontrolno-pomiarowych monitoringu hałasu na terenie powia-
tu wrocławskiego [Raport WIOŚ 2007 Wrocław] 

Pomiary przeprowadzono na terenie DługołŎki, Kiełczowa, Czernicy, KamieŐca Wrocław-
skiego, Turowa, ŋórawiny, Kobierzyc, ŋernik Wrocławskich, Siechnic, ŅwiŎtej Katarzyny, 
Radwanic, Sobótki, Rogowa Sobóckiego, Mietkowa, Kńtów Wrocławskich, Pietrzykowic, Bie-
lan Wrocławskich, Gniechowic, TyŐca Małego i Pełcznicy. W sumie przebadano 23 punkty 
kontrolne (w 2003 r. przebadano 19 punktów), zlokalizowane na wysokoņci 1,2-1,5 m od po-
ziomu jezdni w odległoņci 1 m od krawŎŌnika. PrzyjŎto zasadŎ, Ōe jeden punkt charakteryzu-
je emisjŎ z danego jednorodnego pod wzglŎdem akustycznym odcinka drogi. Przeprowa-
dzone pomiary posłuŌyły do obliczeŐ długookresowego ņredniego poziom hałasu LDWN na 
pierwszej linii zabudowy. Dokładnoņň metody obliczeniowej oszacowaň moŌna na 2 do 4 dB, 
w zaleŌnoņci od zróŌnicowania sytuacji urbanistycznej oraz od odległoņci zabudowy od ulic. 
We wszystkich pkt. pomiarowych na linii pierwszej zabudowy stwierdzony równowaŌny po-
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ziom dŊwiŎku LAeq w porze dziennej mieņcił siŎ w przedziale 58,9 -76,8 dB. NatŎŌenie hała-
su przy zabudowie mieszkalnej Gminy Kobierzyce w miejscowoņciach: Bielany Wrocławskie 
i Tyniec Mały, w porze dziennej przekraczało wartoņň 70 dB przyjŎtń za bardzo ucińŌliwń. 
Wysoki poziom dŊwiŎku na granicy terenu chronionego (przy zabudowaniach mieszkalnych) 
wynika z faktu, iŌ budynki mieszkalne znajdujń siŎ blisko przy krawŎdzi jezdni. 

Tabela 6-7 Wyniki badań hałasu [Raport WIOŚ 2007 Wrocław] 

lokalizacja punktu 
pomiarowego 

natŎŌenie ruchu, 
poj./h 

natŎŌenie ruchu 
pojazdów ciŎŌa-

rowych, 

poj./h 

LAeq  

w odległoņci 1 m 
od krawŎdzi drogi,  

dB 

LAeq  

na linii zabudowy,  

dB 

Kobierzyce,  

ul. Witosa 
185 9 66,4 60,9 

Bielany Wr.,  

ul. Wrocławska 
973 116 82,3 76,8 

Tyniec Mały 583 70 75,9 71,4 

Podsumowanie 

Na terenie powiatu wrocławskiego badaniami monitoringowymi objŎto 23 odcinki dróg. We 
wszystkich punktach stwierdzony długookresowy ņredni poziom LDWN, na granicy terenu 
chronionego mieņcił w przedziale 62,4 dB - 78,1 dB i przekraczał wartoņň dopuszczalnń 60 
dB. NatŎŌenie hałasu przy zabudowie mieszkalnej, okreņlono metodń obliczeniowń, w trzech 
punktach pomiarowych (w DługołŎce, Siechnicach oraz Bielanach Wrocławskich) przekra-
czała ona wartoņň 75 dB przyjŎtń dla stref zagroŌenia hałasem. W 10 punktach (43,5%) od-
notowany ņredni długookresowy poziom LDWN przekraczał wartoņň 70 dB przyjŎtń jako 
bardzo ucińŌliwń. 

W pozostałych 10 pomierzonych punktach równieŌ obliczone wartoņci LDWN przekraczały 
wartoņci dopuszczalne. 
 

6.2.6. Zasoby przyrodnicze, obszary podlegajńce ochronie na obszarze gminy Ko-
bierzyce i w jej otoczeniu 

Na terenie gminy znajdujń siŎ strefy bŎdńce po ochronń konserwatora zabytków: 
 zespół parkowo-leņny w Królikowicach, 
 zespół parkowy w Kobierzycach, 
 zespół parkowo-leņny w TyŐcu Małym, 
 zespół parkowy w Magnicach, 
 zespół parkowy w Pełczycach, 
 zespół pałacowo-parkowy w Biskupicach Podgórnych, 
 zespół pałacowo-parkowy w Cieszycach, 
 park dworski w Królikowicach, 
 park pałacowy w KrzyŌowicach, 
 zespół pałacowo-parkowy w Pustkowie Wilczkowskim, 
 zespół pałacowo-parkowy w Pustkowie ŋurawskim, 
 park pałacowy w Racławicach Wielkich, 
 zespół pałacowo-parkowy w Solnej, 
 park pałacowy w Szczepankowicach, 
 park w ŅlŎzie, 
 park w TyŐcu n/ŅlŎŌń, 
 park i ogród w Wierzbicach, 
 park pałacowy w Wysokiej. 
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Na obszarze Gminy znajdujń siŎ 3 pomniki przyrody: 
 w miejscowoņci Małuszów - lipa drobnolistna w wieku około 250 lat - przy drodze z 

Małuszowa do Biskupic Podgórnych, 
 w miejscowoņci Bielany Wrocławskie - wińz w wieku około 300 lat - przy ul. Wro-

cławskiej 31, 
 w miejscowoņci KrzyŌowice - grupa 11 dŎbów w wieku 150-300 lat - przy drodze z 

KrzyŌowic do Nowin. 

Gmina Kobierzyce połoŌona jest na równinie nadodrzaŐskiej na południe od Wrocławia. 
Grunty leņne zajmujń 3,4% powierzchni Gminy Kobierzyce tj. około 507 ha. W gminie prze-
waŌajń lasy liņciaste i mieszane zgrupowane w niewielkich, kilkunastohektarowych komplek-
sach. WystŎpujń lasy grabowe wysokie i niskie, niewielkie lasy dŎbowe, dŎbowo-grabowe i 
dŎbowo–sosnowe. W dolinach rzek zachowały siŎ niewielkie resztki lasów łŎgowych. Naj-
wiŎksze zespoły leņne wystŎpujń w rejonie wsi Kobierzyce, Królikowice, Szczepankowice, 
KrzyŌowice, Tyniec Mały, Tyniec n/ŅlŎŌń, Bielany Wrocławskie.  

Oprócz zespołów leņnych na terenie gminy rozrzucone sń małe laski ze stanowiskami chro-
nionej lub czŎņciowo chronionej flory i fauny.  

Do grupy obszarów ņcisłej ochrony naleŌń ekosystemy wodno-leņne w dolinach rzecznych, 
do których naleŌń lasy, zespoły parków zieleni oraz łńk i pól uprawnych połoŌonych wzdłuŌ 
rzek i cieków wodnych. W celu ochrony ekosystemów wprowadzono zakaz zabudowy po-
przecznej dna dolin. Wprowadzono równieŌ zakaz gnojowicowania gleb w okolicach ekosys-
temów.  

Na obszarze gminy Kobierzyce wystŎpuje 21 gatunków roņlin chronionych na 136 stanowi-
skach. Wņród gatunków roņlin objŎtych całkowitń ochronń, na 14 stanowiskach wystŎpuje 
bluszcz pospolity (Hedera helix), na 11 - grzyb sromotnik bezwstydny (Phallus impudicus), 
na 10 - barwinek pospolity (Vinca minor L.). Na szczególnń uwagŎ zasługuje rodzina stor-
czykowatych (której przedstawiciele podlegajń całkowitej ochronie prawnej) – na 14 stanowi-
skach wystŎpuje listera jajowata (Listera orata), a na 5 - storczyk szerokolistny (Dactylorhiza 
majalis). Do najczŎņciej wystŎpujńcych roņlin pod czŎņciowń ochronń na terenie gminy nale-
Ōń kalina koralowa (Viburnum poulus) - 30 stanowisk, konwalia majowa (Convallaria majalis) 
- 16 stanowisk. Pozostałe gatunki chronione wystŎpujń rzadziej, od 1 do 6 stanowisk.  

W parku (przy ruinach pałacu) w okolicach TyŐca n/ŅlŎŌń wystŎpuje szereg gatunków chro-
nionych, m.in. ņnieŌynka przebiņnieg (Calanthus nivalis), bluszcz pospolity (Hedera helix), 
barwinek pospolity (Vinca minor) i konwalia majowa (Convallaria majalis). 

Nad rowami melioracyjnymi, potokami i dopływami ŅlŎzy wystŎpuje kalina koralowa (Vibur-
num poulus), czŎsto gatunek ten jest składnikiem podszytu i runa w lasach oraz zadrzewie-
niach ņródpolnych. Na starych cmentarzach zachowały siŎ owocujńce okazy bluszczu po-
spolitego (Hedera helix) i obfite płaty barwinka pospolitego (Vinca minor) m.in. w Domasła-
wiu i Pustkowie Wilczkowskim. 

Na obszarze gminy nie wystŎpujń parki narodowe i rezerwaty przyrody – gmina Kobierzyce 
nie jest takŌe objŎta sieciń obszarów NATURA 2000. Mimo, Ōe wartoņň przyrodnicza obsza-
rów Gminy jest stosunkowo niska, walory krajobrazowe, charakter rolniczy oraz bliskoņň du-
Ōego miasta dajń moŌliwoņň rozwoju agroturystyki.  

W otoczeniu gminy Kobierzyce zlokalizowane sń nastŎpujńce formy ochrony przyrody: 
 Park Narodowy Gór Stołowych - około 50 km w kierunku południowo-zachodnim, 
 Rezerwat Przyrody Góra ŅlŎŌa - około 9 km w kierunku zachodnim, 
 Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy - około 5 km w kierunku zachodnim, 
 ŅlŎŌaŐski Park Krajobrazowy - około 7 km w kierunku zachodnim,  
 obszar NATURA 2000 – Masyw ŅlŎŌy kod PLH020040 około 7 km w kierunku za-

chodnim, 
 Szczytnicki Zespół Krajobrazowo-Przyrodniczy we Wrocławiu – około 8,5 km w kie-

runku północnym,  
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 uŌytek ekologiczny: starorzecze Łacha Farna połoŌona na Praczach OdrzaŐskich 
we Wrocławiu – około 13 km w kierunku północnym, uŌytek ekologiczny na Janów-
ku we Wrocławiu – około 15 km w kierunku północnym, 

 ogród botaniczny na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu – około 8,3 km w kierunku 
północnym,  

 ogród zoologiczny na Biskupinie we Wrocławiu – około 8,5 km w kierunku północ-
nym. 

6.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŅRODOWISKA BōDŃCE SKUTKIEM 

NIEZREALIZOWANIA ZAPISÓW OCENIANYCH DOKUMENTÓW 

6.3.1. Potencjalne skutki niezrealizowania zapisów aktualizacji Programu  

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Ņrodowiska 
Gminy Kobierzyce majń z załoŌenia na celu poprawŎ stanu ņrodowiska na terenie gminy i 
tym samym pozytywnie wpływaň bŎdń na zdrowie człowieka. W zwińzku z rozwojem gospo-
darczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiŎkszajńcń 
siŎ presjń na obszary cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiŎkszeniem zapotrzebowa-
nia na surowce. Brak realizacji zapisów Programu prowadziň bŎdzie do znaczńcego pogor-
szenia wszystkich elementów ņrodowiska. Potencjalne zmiany stanu ņrodowiska w przypad-
ku braku realizacji Programu Ochrony Ņrodowiska Gminy Kobierzyce: 
 pogorszenie jakoņci wód powierzchniowych i podziemnych w zwińzku ze zwiŎkszo-

nym wytwarzaniem ņcieków, 
 postŎpujńca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa, 
 utrata róŌnorodnoņci ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów, 
 degradacja walorów krajobrazu, 
 zwiŎkszajńcń siŎ liczba mieszkaŐców naraŌonych na ponadnormatywne natŎŌenie 

hałasu. 

W przypadku gdy Program Ochrony Ņrodowiska Gminy Kobierzyce nie zostanie wdroŌony, 
negatywne trendy bŎdń siŎ pogłŎbiaň, a zanieczyszczenie ņrodowiska wzrastaň. Realizacja 
Programu jest wiŎc konieczna. 

6.3.2. Potencjalne skutki niezrealizowania zapisów aktualizacji Planu  

Dokument, którego realizacja podlega ocenie pod kńtem oddziaływania na ņrodowisko jest 
aktualizacjń planu gospodarki odpadami przyjŎtego przez RadŎ Gminy Kobierzyce w 2004 r., 
w dokumencie znajdujń siŎ zapisy okreņlajńce sposób gospodarowania odpadami komunal-
nymi. Niezrealizowanie zapisów zawartych w aktualizacji planu mogłoby spowodowaň za-
trzymanie ewolucji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Kobierzyce 
na obecnym etapie. Oceniana aktualizacja nie jest dokumentem wprowadzajńcym rewolu-
cyjne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Funkcjonujńcy system 
gospodarowania odpadami jest organizacyjnie zaawansowany. WiŎkszoņň elementów prze-
widzianych w pierwszej edycji planu juŌ funkcjonuje.  

Realizacja zapisów aktualizacji planu gospodarki odpadami prowadziň ma m.in. do: 
 zwiŎkszenia strumienia odpadów poddawanych odzyskowi, 
 zwiŎkszenia strumienia odpadów poddawanych przetwarzaniu przed skierowaniem 

ich do unieszkodliwiania przez składowanie, 
 zmniejszenia odsetka odpadów wytwarzanych trafiajńcych do składowania. 

W sferze technologicznej, aktualizacja planu nie przewiduje budowy na terenie gminy komu-
nalnych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, wskazuje natomiast realizowanń 
obecnie na obszarze Bielan Wrocławskich inwestycjŎ TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z 
o.o. obejmujńca instalacjŎ mechanicznego przetwarzania m.in. zmieszanych odpadów ko-
munalnych i frakcji surowcowych zbieranych selektywnie.  
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Funkcjonujńce w latach ubiegłych składowisko odpadów w Cieszycach zostało zamkniŎte i 
znajduje siŎ w koŐcowej fazie rekultywacji, zgodnie z uzyskanń decyzjń administracyjnń. 
Aktualizowany plan gospodarki odpadami nie ma decydujńcego wpływu na przebieg procesu 
rekultywacji składowiska. 

Plan przewiduje prowadzenie cińgłych działaŐ majńcych na celu utrzymanie całego strumie-
nia wytwarzanych odpadów komunalnych w legalnym systemie ich zagospodarowania. Nie-
zrealizowanie tych zapisów mogłoby siŎ wińzaň ze stopniowym wzrostem strumienia odpa-
dów wypływajńcych z legalnego systemu. Odpady te byłyby zagospodarowywane przez wy-
twarzajńcych w sposób mogńcy prowadziň do zanieczyszczenia ņrodowiska bezpoņrednio 
odpadami lub poņrednio poprzez emisjŎ substancji zanieczyszczajńcych pochodzńcych ze 
spalania odpadów w instalacjach do tego celu nie przystosowanych. 

W zakresie gospodarowania odpadami z sektora przemysłowego, których nie obejmujń pla-
ny szczebla gminnego wińŌńce zapisy zawiera powiatowy plan gospodarki odpadami powia-
tu wrocławskiego. 

7. ISTNIEJŃCE PROBLEMY OCHRONY ŅRODOWISKA  

W trakcie opracowywania aktualizacji dokumentów wskazano główne problemy ochrony ņro-
dowiska: 
 wody powierzchniowe: 

- ņcieki powstajńce przy produkcji zwierzŎcej, 
- niekontrolowane zrzuty ņcieków z terenów zabudowanych do rowów meliora-

cyjnych, gruntu lub bezpoņrednio wprowadzane do cieków, 
 wody podziemne: 

- brak wystarczajńcej sieci kanalizacji sanitarnej, 
- dzikie wysypiska odpadów, 

 powietrze atmosferyczne: 
- niska emisja zanieczyszczeŐ do powietrza z lokalnych Ŋródeł ciepła, 

 hałas: 
- ucińŌliwy dla mieszkaŐców hałas komunikacyjny (WŎzeł BielaŐski), 

 w zakresie gospodarki odpadami: 
- Gmina Kobierzyce pozostajńc w zwińzku miŎdzygminnym, którego jednym z 

zadaŐ jest utworzenie wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
podjŎła jednoczeņnie decyzjŎ o odstńpieniu od partycypowania w tworzeniu 
planowanego sytemu gospodarki odpadami,  

- koniecznoņň podjŎcia działaŐ prowadzńcych do stworzenia moŌliwoņň przetwa-
rzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu zmniejszenia iloņci odpa-
dów biologicznie rozkładalnych w składowanych odpadach komunalnych, 

- koniecznoņň zakoŐczenia prac rekultywacyjnych na zamkniŎtym składowisku 
odpadów w Cieszycach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem,  

- brak jest miejsc do których mieszkaŐcy mogliby dostarczaň selektywnie zbiera-
ne odpady problemowe i niebezpieczne. 

8. OKREŅLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZŃCYCH 
ODDZIAŁYWAŏ NA ŅRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA 
BEZPOŅREDNIE, POŅREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, 
KRÓTKOTERMINOWE, ŅREDNIOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 

Biorńc pod uwagŎ, Ōe wiŎkszoņň z zamierzeŐ inwestycyjnych przewidywanych do realizacji 
w ramach POŅ i PGO Gminy Kobierzyce wymagaň bŎdzie przeprowadzenia postŎpowaŐ w 
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sprawie oceny oddziaływania na ņrodowisko w odniesieniu do konkretnych warunków ņro-
dowiskowych przyjŎto, Ōe na tym etapie wystarczajńce bŎdzie omówienie typowych oddzia-
ływaŐ i ich potencjalnych skutków ņrodowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływa-
nie, w zaleŌnoņci od aspektu jaki siŎ rozwaŌa, moŌe mieň jednoczeņnie negatywny lub pozy-
tywny wpływ na dany element ņrodowiska. 

Przy tak przeprowadzonej ocenie moŌliwe było generalne okreņlenie potencjalnych nieko-
rzystnych skutków ņrodowiskowych zwińzanych z realizacjń poszczególnych zadaŐ. Ponadto 
ocenŎ tŎ dokonano przede wszystkim pod kńtem oddziaływania na ņrodowisko w fazie eks-
ploatacji inwestycji, zakładajńc, Ōe ucińŌliwoņci wystŎpujńce w fazie budowy z reguły majń 
charakter przejņciowy. 

8.1. WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE 

Realizacja zadaŐ w ramach priorytetu utrzymanie i osińgniŎcie dobrego stanu wszyst-
kich wód ma doprowadziň do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Moderni-

zacje i inwestycje w zakresie wodocińgów i kanalizacji przyczyniajń siŎ do poprawy jakoņci 
wód powierzchniowych i podziemnych oraz do podniesienia standardu Ōycia mieszkaŐców. 

Rozbudowa kanalizacji spowoduje ograniczenie zanieczyszczeŐ obszarowych. Realizacja 
tych działaŐ jest niezbŎdna i korzystna dla ņrodowiska. 

8.2. POPRAWA JAKOŅCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Utrzymanie i poprawa jakoņci powietrza atmosferycznego zgodnie z obowińzujńcymi stan-
dardami jakoņci ņrodowiska m.in. poprzez eliminacjŎ wykorzystania paliw konwencjonalnych 
w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych czy stosowanie urzńdzeŐ do oczysz-
czania spalin i wykorzystywanie nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych. 
Działania takie pozwolń na wyeliminowanie zagroŌenia dla zdrowia ludzi i ograniczń nisz-
czenie fasad budynków w tym takŌe zabytkowych, co zwińzane jest z zanieczyszczeniem 
powietrza. W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczńcym negatywnym oddziaływa-
niu na ņrodowisko naleŌń drogi.  

Zidentyfikowano znaczńce oddziaływania o charakterze lokalnym, zwińzane z zaburzeniem 
stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów odwadniajńcych), przekształceniami 
powierzchni ziemi, degradacjń krajobrazu oraz hałasem.  

Emisja substancji z silników pojazdów jest znaczna i oddziałuje na stan czystoņci powietrza 
szczególnie w najbliŌszym otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje wraz z odległoņciń. Po-
nadto w bezpoņrednim sńsiedztwie drogi mogń wystńpiň zmiany w ekosystemach co jest 
spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym Ŋródłem zanieczyszczeŐ sń 
spływy z drogi substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojaz-
dów, a takŌe wytwarzane odpady (remonty dróg, ale teŌ ich eksploatacja, np. zmiotki z 
oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach postojowych lecz takŌe „dzikie ņmietniki”  
oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeŐ losowych, w tym wypadków i kolizji drogowych).  
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Tabela 8-1 Ocena możliwych oddziaływań na środowisko zadań i działań przewidzianych do wykonania na terenie gminy Kobierzyce 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- 

cel działaŐ kierunek działaŐ/zadania 

przewidywane znaczńce oddziaływania (w tym oddziaływania bezpoņrednie, 
poņrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, ņrednioterminowe i długo-

terminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nastŎpujńce 
zagadnienia i aspekty ņrodowiska: 
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ochrona wód  
powierzchniowych 

i podziemnych 

uporzńdkowanie gospodarki ņciekowej ņrodkowej czŎņci Gminy 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla południowej czŎņci Gminy 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

rozbudowa oczyszczalni ņcieków w Pustkowie ŋur. 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

bieŌńca rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

rozbudowa sieci wodocińgowej na terenie Gminy 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

rozbudowa i modernizacja SUW KrzyŌowice 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

modernizacja rowów melioracyjnych 0/+ +/- 0 0 + 0 +/- N 0 0 0 + 0/+ 

ochrona gleb 

rekultywacja składowiska + + + + + + + + 0 + 0 0 + 

rekultywacja wyrobisk + + + + + + + + 0 + 0 0 + 

likwidacja „dzikich wysypisk” ņmieci + + + + + + + + 0 + 0 0 + 

ochrona powietrza 

prowadzenie remontów istniejńcych dróg m.in. zmiana nawierzchni 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

budowa dróg osiedlowych 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i moŌliwoņciach technicz-
nych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodza-
jów odnawialnych Ŋródeł energii 

0 + 0 0 0 0/+ 0 0 0 0 0 + 0 

prowadzenie działaŐ edukacyjnych oraz popularyzujńcych odnawialne 
Ŋródła energii 

0 + 0 0 0 0/+ 0 0 0 0 0 + 0 

 realizacja przedsiŎwziŎň termomodernizacyjnych 0 + 0 0 0 + 0 N/+ + 0 0 + 0 
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-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- 

cel działaŐ kierunek działaŐ/zadania 

przewidywane znaczńce oddziaływania (w tym oddziaływania bezpoņrednie, 
poņrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, ņrednioterminowe i długo-

terminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na nastŎpujńce 
zagadnienia i aspekty ņrodowiska: 
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ochrona przed 
hałasem 

modernizacja i budowa nawierzchni dróg gminnych 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

budowa dróg osiedlowych w Bielanach Wrocławskich 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

budowa dróg osiedlowych w Domasławie 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

budowa dróg osiedlowych w TyŐcu Małym 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

budowa dróg osiedlowych w Wysokiej 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

budowa ul. Chabrowej w Wysokiej 0 +/- 0 0 0 +/- +/- 0/- 0/+ 0 0 + 0 

gospodarka  
odpadami 

zapobieganie i minimalizacja iloņci wytwarzanych odpadów  0 +/- 0 0 + + + + + + 0 0 0 

objŎcie zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami całego 
strumienia odpadów komunalnych  

0 +/- 0 0 + + + + 0 + 0 0 0 

maksymalizacja iloņci odpadów poddawanych odzyskowi  0 +/- 0 0 + + + + + + 0 0 0 

zmniejszenie masy odpadów komunalnych ulegajńcych biodegradacji 
kierowanych do unieszkodliwiania przez składowanie 

0 +/- 0 0 + + 0 0 + 0 0 0 + 

eliminowanie Ŋródeł zanieczyszczenia ņrodowiska odpadami  + + + + + + + + + + + + + 

zapewnienie sieci efektywnych instalacji przetwarzania odpadów  0 +/- 0 0 + + + +/- + + 0 0 + 

edukacja  
ekologiczna 

ochrona istniejńcych form ochrony przyrody + + + + 0 0 +/- + +/- 0 0 0 0 

organizowanie konkursów ekologicznych dla młodzieŌy szkolnej i miesz-
kaŐców gminy 

+ + + + 0 0 +/- + +/- 0 0 0 0 

Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(-)  - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(0)  - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-)  - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N)  - brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych 

niemożliwych obecnie do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Poprawa parametrów istniejńcych tras komunikacyjnych spowoduje wzrost natŎŌenia ruchu, 
któremu towarzyszy wzrost emisji spalin i hałasu. Korzystnym ņrodowiskowo efektem budo-
wy obwodnic bŎdzie wyprowadzenie czŎņci ruchu samochodowego (głównie tranzytu) z cen-
trów, co przyczyni siŎ do poprawy bezpieczeŐstwa ruchu drogowego oraz w dłuŌszej per-
spektywie czasowej do złagodzenia problemów zwińzanych z emisjami zanieczyszczeŐ at-
mosferycznych i poziomem hałasu komunikacyjnego. 

Poprawa infrastruktury transportowej powoduje poprawŎ płynnoņci ruchu, przyspieszenie 
przejazdów, co wińŌe siŎ takŌe ze zmniejszeniem emisji spalin i oszczŎdnoņciń w zuŌyciu 
paliw. Rozwój infrastruktury transportowej ma takŌe wpływ na dziedzictwo kulturowe w tym 
zabytki. Z jednej strony wyprowadzenie transportu poza centra miejscowoņci korzystnie 
wpływa na budynki, poniewaŌ ograniczona zostaje emisja zanieczyszczeŐ do powietrza oraz 
hałas. Z drugiej strony nowe drogi na nowych obszarach mogń powodowaň zmiany krajobra-
zu kulturowego poprzez wyburzenia, czy zmiany w istniejńcym układzie urbanistycznym.  

Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych Ŋródeł. RóŌnorod-
noņň postaci energii odnawialnej przekłada siŎ na róŌnorodnoņň oddziaływaŐ na ņrodowisko. 
Generalnie, poza wykorzystaniem biomasy, zaletń energii odnawialnej jest eliminacja wytwa-
rzania odpadów i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkoņň oddziaływa-
nia zaleŌy przede wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogń byň słoma, 
zrŎbki, brykiet drewna. 

8.3.  OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU 

Na terenie gminy głównym problemem jest hałas komunikacyjny co wińŌe siŎ ze stałym 
wzrostem natŎŌenia ruchu i rozwojem sieci transportowej. Zgłaszane sń równieŌ przez 
mieszkaŐców Gminy problemy z ponadnormatywnym hałasem przemysłowym. 

Zadania zaproponowane w ramach priorytetu: dokonanie wiarygodnej oceny naraŌania spo-
łeczeŐstwa na ponadnormatywny hałas i podjŎcie kroków do zmniejszenia tego zagroŌenia 
tam, gdzie jest ono najwiŎksze majń na celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i 
jego negatywnego oddziaływania na człowieka oraz budynki w tym zabytki. W tym kontek-
ņcie naleŌy wskazaň, Ōe wszelkiego rodzaju inwestycje zwiŎkszajńce płynnoņň ruchu, 
zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy, a takŌe wyprowadzajńce ruch tranzytowy poza 
centra miejscowoņci przyczyniajń do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodo-
wanego przez hałas. Korzystne jest to takŌe dla budynków, poniewaŌ zmniejszajń siŎ drga-
nia i wibracje, które mogń powodowaň ich uszkodzenie. Ograniczenie emisji hałasu komuni-
kacyjnego moŌna uzyskaň poprzez poprawŎ stanu nawierzchni drogi, a takŌe poprawŎ płyn-
noņci ruchu. 

Szczególne znaczenie majń takŌe działania, które prowadzń do zidentyfikowania i zinwenta-
ryzowania terenów, na których wystŎpujń przekroczenia dopuszczalnych wartoņci hałasu, 
poniewaŌ dziŎki temu moŌna prowadziň efektywne działania ograniczajńce jego skutki np. 
poprzez wymianŎ okien na dŊwiŎkoszczelne i modernizacjŎ dróg. 

8.4. UTRZYMANIE OBOWIŃZUJŃCYCH STANDARDÓW W ZAKRESIE PROMIENIOWANIA 

ELEKTROMAGNETYCZNEGO 

ZagroŌenie promieniowaniem elektromagnetycznym wystŎpuje przede wszystkim w bezpo-
ņrednim otoczeniu jego Ŋródła, takie jak stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetycz-
ne, stacje bazowe telefonii komórkowej itp. Dlatego, aby ograniczaň negatywne oddziaływa-
nie promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i ņrodowisko, konieczne jest prowadze-
nie monitoringu jego natŎŌenia, a takŌe zidentyfikowanie obszarów naraŌenia na to promie-
niowanie. Ze wzglŎdu na wystŎpowanie tego promieniowania konieczne jest wiŎc wyznacza-
nie obszarów bez zabudowy i uwzglŎdnianie takich obszarów, i wynikajńcych z tego ograni-
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czeŐ, w planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych. W ramach 
priorytetu ochrona mieszkańców gminy Kobierzyce przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych realizowane bŎdń zadania, które umoŌliwiń ograniczenie naraŌenia 
organizmów na promieniowanie elektromagnetyczne. 

8.5. RACJONALNE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW I SUROWCÓW 

Ograniczenie wpływu na ņrodowisko moŌna uzyskaň takŌe poprzez wzrost efektywnoņci 
wykorzystywania surowców i zasobów wodnych w przemyņle, co zmniejsza emisje do ņro-
dowiska. Wszelkie działania na rzecz ograniczenia całkowitej iloņci zuŌywanej energii i su-
rowców przyczyniajń siŎ do wolniejszego zuŌywania nieodnawialnych zasobów i ogranicza-
nia presji na ņrodowisko. Realizowane to bŎdzie poprzez wdraŌanie ekoinnowacyjnych, 
czystych technologii i systemów zarzńdzania ņrodowiskiem w przedsiŎbiorstwach. W zakre-
sie wytwarzania odpadów pochodzenia przemysłowego działania te winny byň ukierunkowa-
ne na zminimalizowanie ich powstawania u Ŋródła. NaleŌy takŌe wprowadzaň zamkniŎte 
obiegi wody oraz ograniczaň w procesach technologicznych wykorzystanie wód podziem-
nych. Ochrona zasobów kopalin moŌliwa jest teŌ poprzez ograniczanie wydobycia do wielko-
ņci gospodarczo uzasadnionych. Realizacja takich zadaŐ w ramach POŅ Gminy Kobierzyce 
bŎdzie wiŎc korzystnie wpływaň na wszystkie elementy ņrodowiska poprzez zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeŐ do powietrza i wytwarzania opadów, ograniczenie odprowadzania ņcieków do 
wód i zuŌycia surowców naturalnych, dziŎki czemu ograniczone bŎdń teŌ niekorzystne prze-
kształcenia w krajobrazie. 

8.6. OGRANICZENIE WYSTŃPIENIA POWAŋNYCH AWARII 

Wszelkie działania majńce na celu ograniczanie i zwalczanie skutków zagroŌeŐ naturalnych 
oraz przeciwdziałanie skutkom powaŌnych awarii przemysłowych, wypadkom zwińzanym z 
przewozem substancji niebezpiecznych, sń bardzo korzystne dla ņrodowiska i zdrowia czło-
wieka. WdraŌanie systemów ratowniczo-gaņniczych, doposaŌenie jednostek we właņciwy 
sprzŎt pozwala na stworzenie jednolitego i spójnego układu podmiotów ratowniczych, tak 
aby moŌna było podjńň skuteczne działania ratownicze w sytuacjach zagroŌeŐ Ōycia, zdro-
wia lub ņrodowiska. Plany operacyjno-ratownicze powinny teŌ opracowywaň zakłady o du-
Ōym i zwiŎkszonym ryzyku wystńpienia awarii, poniewaŌ w razie wystńpienia awarii pozwala-
jń one na zminimalizowanie negatywnych oddziaływaŐ na ņrodowisko i zdrowie ludzi. 

Jednym z kierunków działaŐ, majńcych na celu ograniczenie ryzyka wypadku przy transpor-
cie substancji niebezpiecznych jest właņciwa organizacja ich przewozu i dobór trasy oraz 
pory przejazdu. Wyprowadzenie tej kategorii ruchu poza obszar zabudowy dziŎki budowie 
nowych obwodnic słuŌy poprawie bezpieczeŐstwa. SłuŌy jej równieŌ dbałoņň o stan dróg, 
którymi odbywa siŎ transport substancji o duŌym potencjale zagroŌenia, o prawidłowe ich 
oznakowanie, utrzymanie w zimie itp. 

8.7. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY 

Zadania zaplanowane do realizacji w zwińzku z priorytetami (zachowanie bogatej róŌnorod-
noņci biologicznej, racjonalne uŌytkowanie zasobów leņnych przez kształtowanie ich właņci-
wej struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego) majń na celu 
zwiŎkszenie bioróŌnorodnoņci oraz ochronŎ siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazo-
wych powiatu. PrzedsiŎwziŎcia te pozwolń na ograniczenie niszczenia walorów przyrodni-
czo-krajobrazowych, fragmentacji ekosystemów i utraty bioróŌnorodnoņci, co obecnie wińŌe 
siŎ z rozwojem sieci transportowej, przemysłu i przeznaczaniem terenów na cele mieszka-
niowe. Szczególnń rolŎ w ochronie róŌnorodnoņci biologicznej spełniajń lasy, poniewaŌ po-
mimo znaczńcych przekształceŐ nadal zachowujń duŌy stopieŐ naturalnoņci, cechujń siŎ 
znacznym zróŌnicowaniem siedlisk i sń ostojń wielu gatunków roņlin i zwierzńt, a takŌe sta-
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nowiń waŌne ogniwo spajajńce inne ekosystemy i znaczńco wpływajń na ich stan. Działania 
te korzystnie wpływajń takŌe na takie elementy ņrodowiska jak powietrze, zasoby wodne czy 
glebowe, poņrednio na zdrowie ludzi, poniewaŌ lasy pełniń wiele funkcji w ņrodowisku.  

8.8. OCHRONA LUDZI, ROŅLINNOŅCI ORAZ ZWIERZŃT 

Wszystkie planowane inwestycje na terenie gminy Kobierzyce majń na celu poprawŎ: jakoņci 
Ōycia mieszkaŐców oraz stanu ņrodowiska. Budowa kanalizacji nie wpłynie negatywnie rów-
nieŌ na ņwiat zwierzŎcy. Zakres wykonywanych robót przy budowie systemów kanalizacyj-
nych nie spowoduje nadmiernych emisji do ņrodowiska na skutek których moŌe zaistnieň 
zagroŌenie zdrowia ludzi, roņlin i zwierzńt. Trasy przebiegu instalacji bŎdń tak prowadzone 
aby nie zaistniała potrzeba np. wycinki drzew. 

8.9. OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI PRZED DEGRADACJŃ 

DegradacjŎ gleb powodujń m.in. złe wykorzystywanie nawozów i ņrodków ochrony roņlin czy 
niewłaņciwie zabiegi agrotechniczne. Korzystne oddziaływanie na gleby bŎdń miały przed-
siŎwziŎcia podejmowane w obrŎbie działania Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewa-
stowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej. Przede 
wszystkim przyczyniń siŎ do zachowania właņciwego chemizmu gleb i zapobiegaň bŎdń ich 
degradacji. Wapnowanie gleb pozwala utrzymaň właņciwy odczyn gleby co zmniejsza ryzyko 
pobierania metali ciŎŌkich przez roņliny i tym samym włńczenie ich w łaŐcuch pokarmowy 
oraz zmniejsza ich migracjŎ do wód gruntowych. Właņciwe postŎpowanie z ņrodkami ochro-
ny roņlin i nawozami pozwoli takŌe ograniczyň przedostawanie siŎ pierwiastków biogennych 
do wód podziemnych i powierzchniowych. 

Wprowadzenie zadrzewieŐ i zakrzewieŐ ņródpolnych wpłynie korzystnie na gleby i zachowa-
nie róŌnorodnoņci biologicznej, poniewaŌ stanowiń one ostoje i ułatwiajń migracjŎ wielu or-
ganizmów, które w nieróŌnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogłyby bytowaň. Stanowiń 
ceny element krajobrazowy i biotyczny. W ramach działania prowadzone bŎdzie zagospoda-
rowanie terenów zdegradowanych. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala przy-
wróciň teren do produkcji rolniczej, leņnej czy na cele rekreacyjne. NaleŌy takŌe dńŌyň do 
likwidacji i rekultywacji wyrobisk poeksploatycjnych. Szczególnie korzystne jest ponowne 
zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze i przemysłowe, poniewaŌ 
w ten sposób nie jest potrzebne przeznaczanie terenów rolniczych czy leņnych na tń działal-
noņň. Działania rekultywacyjne powinny byň prowadzone w kierunku najbardziej optymalnym 
dla ņrodowiska. 

8.10. KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH 

Działania zwińzane z edukacjń ekologicznń i zwiŎkszeniem dostŎpu do informacji o ņrodowi-
sku majń poņrednie pozytywne oddziaływanie na ņrodowisko, poniewaŌ zwiŎkszajń wiedzŎ 
społeczeŐstwa o tym, jakie zagroŌenia niesie ze sobń działalnoņň człowieka i jakie sń tego 
konsekwencje dla ņrodowiska i zdrowia człowieka. ZwiŎkszenie ņwiadomoņň ekologicznej 
jest koniecznym warunkiem realizacji priorytetu Podnoszenie świadomości ekologicznej spo-
łeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”  poniewaŌ ochrona ņrodowi-
ska wymaga podejmowania ņwiadomych decyzji przez administracjŎ oraz uzyskania dla tych 
decyzji akceptacji i poparcia mieszkaŐców. NiezbŎdnym elementem zwiŎkszajńcym ņwiado-
moņň ekologicznń jest takŌe swobodny dostŎp do informacji o ņrodowisku. Stworzenie elek-
tronicznych baz danych umoŌliwia podejmowanie właņciwych decyzji administracyjnych ma-
jńcych wpływ na stan ņrodowiska, poniewaŌ zawsze dostŎpna jest informacja o aktualnym 
stanie ņrodowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych jest wiŎc bardzo istotnń działal-
noņciń w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji ņrodowiska. 
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9. ZNACZŃCE ODDZIAŁYWANIA NA ŅRODOWISKO I STAN ŅRODOWISKA 
NA OBSZARACH NIMI OBJōTYMI 

Zagadnienie znaczńcego oddziaływania na ņrodowisko, rodzaje przedsiŎwziŎň mogńcych 
znaczńco oddziaływaň na ņrodowisko reguluje rozporzńdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listo-
pada 2004 r. w sprawie okreņlenia rodzajów przedsiŎwziŎň mogńcych znaczńco oddziaływaň 
na ņrodowisko oraz szczegółowych uwarunkowaŐ zwińzanych z kwalifikowaniem przedsiŎ-
wziŎcia do sporzńdzania raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko (Dz.U. 2004.257.2573 ze 
zm.) [xiv]. Wņród przedsiŎwziŎň zwińzanych z gospodarkń odpadami komunalnymi wyszcze-
gólniane sń m.in.: 
 instalacje zwińzane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, 
 składowiska odpadów, 
 punkty zbierania lub przeładunku odpadów. 

W przypadku budowy sieci wyszczególnione sń natomiast: 
 sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane sń ņcieki, z wyłńczeniem przyłńczy od-

prowadzajńcych ņcieki z budynku, 
 kanały odkryte lub rurocińgi słuŌńce do przesyłania wody, z wyłńczeniem przyłńczy 

doprowadzajńcych wodŎ do budynku. 

Aktualizacja planu gospodarki odpadami oraz programu ochrony ņrodowiska bŎdńca przed-
miotem niniejszej prognozy przewiduje tworzenie i funkcjonowanie nastŎpujńcych przedsiŎ-
wziŎň mogńcych znaczńco oddziaływaň na ņrodowisko: 
 instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów na obszarze Bielan Wrocławskich, 
 punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów (PDGO),  
 innych punktów zbierania komunalnych odpadów niebezpiecznych, 
 budowa sieci kanalizacyjnych, 
 budowa sieci wodocińgowych. 

Potencjalne znaczńce oddziaływania na ņrodowisko wynikajńce z gospodarki odpadami ko-
munalnymi zwińzane sń z eksploatacjń instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
Aktualizacja planu nie przewiduje budowy na terenie gminy instalacji odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów z wyjńtkiem realizowanej na obszarze Bielan Wrocławskich inwestycji 
obejmujńcej instalacjŎ mechanicznego przetwarzania odpadów. Opracowany raport oddzia-
ływania na ņrodowisko tej instalacji w czŎņci dotyczńcej znaczńcych oddziaływaŐ stwierdza: 
 w fazie realizacji nie przewiduje siŎ znaczńcych oddziaływaŐ na ņrodowisko, oddzia-

ływanie na ņrodowisko zwińzane bŎdzie z:  
- transportem czŎņci składowych instalacji sortowania odpadów a takŌe materia-

łów budowlanych przeznaczonych do wydzielenia miejsc magazynowania od-
padów, 

- wytwarzaniem niewielkich iloņci odpadów z grupy 17, 
- imisjń hałasu zwińzanń z pracń sprzŎtu mechanicznego.  

 w fazie eksploatacji funkcjonowanie sortowni odpadów w zaproponowanym warian-
cie nie bŎdzie powodowała znaczńcych oddziaływaŐ na ņrodowisko wynikajńcych 
zarówno z istnienia jak i funkcjonowania przedsiŎwziŎcia oraz wykorzystywanych 
zasobów ņrodowiska; oddziaływanie na ņrodowisko zwińzane bŎdzie z:  

- transportem odpadów do i z instalacji, 
- wytwarzaniem odpadów w wyniku funkcjonowania instalacji, w tym w wyniku 

przetwarzania odpadów,  
- emisjń zanieczyszczeŐ do powietrza z instalacji przetwarzania odpadów, 

sprzŎtu i pojazdów, 
- emisjń ņcieków bytowych i odpadowych, 
- imisjń hałasu zwińzanń z praca urzńdzeŐ i maszyn.  
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9.1. EMISJE ZWIŃZANE Z FUNKCJONOWANIEM PRZYJōTEGO SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI 

9.1.1. Emisje zwińzane z odbiorem i transportem odpadów do miejsc odzysku i 
unieszkodliwienia 

Planowana przez TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o. instalacja przetwarzania odpadów 
przeznaczona bŎdzie głównie do przetwarzania odpadów odbieranych przez TRANS-
FORMERS Wrocław Sp. z o.o., którego głównym rynkiem jest Wrocław. Na terenie gminy 
Kobierzyce TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o. obsługuje zaledwie nieco ponad 1% ryn-
ku odpadów komunalnych, wiŎc funkcjonowanie tej instalacji z punktu widzenia odpadów 
komunalnych wytwarzanych przez mieszkaŐców gminy Kobierzyce ma niewielkie znaczenie. 

Aktualizowany plan gospodarki odpadami przewidujŎ, Ōe odpady komunalne odbierane na 
terenie gminy Kobierzyce bŎdń przetwarzane w ZZO połoŌnych na terenie innych gmin. JuŌ 
z chwilń zamkniŎcia składowiska odpadów w Cieszycach odpady z terenu gminy przewoŌo-
ne sń do unieszkodliwiania poza teren gminy. Aktualizacja planu nie wpłynie na zmianŎ tego 
stanu rzeczy. 

Aktualizacja planu przewiduje odejņcie od zbierania odpadów w pojemnikach wymiennych 
(kp-7 i kp-8), których opróŌnienie nastŎpuje w miejscu odzysku lub unieszkodliwienia odpa-
dów. Gromadzenie i transport odpadów w takich pojemnikach charakteryzuje siŎ znacznie 
wiŎkszymi nakładami niŌ ma to miejsce w przypadku odpadów zbieranych w pojemnikach 
małych i ņrednich opróŌnianych do pojazdów bezpylnych. 

O zasadnoņci uruchomienia stacji przeładunkowej decyduje m.in. zaleŌnoņň pomiŎdzy ilo-
ņciń przewoŌonych do instalacji unieszkodliwiania odpadów a odległoņciń, na jakń sń one 
przewoŌone. Przyjmuje siŎ:  
 minimalnń iloņň odpadów na poziomie 20 Mg dziennie, przy odległoņciach trans-

portowych rzŎdu 40-50 km – odpowiada to w przybliŌeniu skupisku 12 tys. 
mieszkaŐców terenów miejskich lub 20 tys. mieszkaŐców na terenach wiejskich, 

 minimalnń odległoņň przewozu 20 km, przy dziennej iloņci odpadów na poziomie 
60 Mg – odpowiada to w przybliŌeniu skupisku 36 tys. mieszkaŐców terenów 
miejskich lub 60 tys. mieszkaŐców na terenach wiejskich.  

Budowa stacji przeładunkowej jedynie na potrzeby gminy Kobierzyce nie ma uzasadnienia. 
Musiałaby ona stanowiň element systemu gospodarowania odpadami w ramach Regionu 
okreņlonego w WPGO. 

Optymalizacja transportu odpadów wpłynie na ograniczenie jego ucińŌliwoņci. 

9.1.2. Emisje zwińzane z funkcjonowaniem ZZO 

Na terenie gminy Kobierzyce nie przewiduje siŎ lokalizacji zakładu zagospodarowania odpa-
dów, odpady z terenu gminy bŎdń przetwarzane i unieszkodliwianie w instalacjach połoŌo-
nych poza gminń.  

Funkcjonowanie instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ZZO, zarówno istniejń-
cych jak i przewidzianych do uruchomienia lub rozbudowy zwińzane sń z emisjń zanieczysz-
czeŐ do ņrodowiska. Emisje te majń charakter rzeczywisty i potencjalny.  

Emisje do powietrza: 
 pyły, bioaerozole, gaz składowiskowy z kwater składowania odpadów, 
 pyły, bioaerozole i zanieczyszczenia gazowe z hali technologicznej przetwarzania 

odpadów i instalacji biologicznego przetwarzania odpadów,  
 spaliny z silników pojazdów dostarczajńcych odpady oraz ze sprzŎtu pracujńcego w 

ZZO, 
 pyły i bioaerozole z dróg i placów wewnŎtrznych. 
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Dostosowanie funkcjonujńcych ZZO do wymogów BAT spowoduje pojawienie siŎ nowych 
Ŋródeł emisji zanieczyszczeŐ do powietrza ale wyeliminuje niektóre z dotychczas funkcjonu-
jńcych Ŋródeł emisji: 
 emisja produktów spalania gazu składowiskowego z instalacji zagospodarowania 

gazu składowiskowego,  
 emisja pyłów, bioaerozoli i zanieczyszczeŐ gazowych z linii komponowania paliw al-

ternatywnych z odpadów i zakładu przerobu biofrakcji, 
 ograniczona zostanie lub wyeliminowana emisja gazu składowiskowego, który zo-

stanie skierowany do instalacji zagospodarowania gazu składowiskowego. 

W ZZO wytwarzane sń nastŎpujńce rodzaje ņcieków: 
 ujmowane drenaŌem w kwaterach składowania odpadów odcieki,  
 ņcieki (zuŌyty roztwór myjńcy) z brodzika dezynfekcyjnego lub myjni, 
 ņcieki technologiczne z instalacji stabilizacji biologicznej odpadów, 
 ņcieki bytowe z zaplecza socjalnego, 
 wody opadowe z cińgów komunikacyjnych. 

Odpady zbierane i wytwarzane w ZZO bŎdń magazynowane selektywnie, w sposób zgodny 
z przepisami szczególnymi dotyczńcymi wybranych rodzajów odpadów a w przypadku braku 
takich przepisów, w sposób: 
 uniemoŌliwiajńcy wystńpienie interakcji miŎdzy róŌnymi rodzajami odpadów,  
 uniemoŌliwiajńcy kontakt odpadów mogńcych zanieczyņciň wodŎ z wodami opado-

wymi i z gruntem.  

SprzŎt mechaniczny wykorzystywany w ZZO oraz pojazdy dostarczajńce i wywoŌńce odpady 
sń Ŋródłem emisji hałasu. 

Funkcjonowanie składowiska odpadów w ramach ZZO wińŌe siŎ z moŌliwoņciń wystńpienia 
niekontrolowanej emisji odcieków do ņrodowiska gruntowego spowodowanej nieszczelnoņciń 
kwater składowania odpadów lub systemu przesyłania i gromadzenia odcieków. 

Funkcjonowanie ZZO prowadzi do wytwarzania odpadów. Odpady wytwarzane w ZZO moŌ-
na podzieliň na dwa strumienie: odpady pierwotne (własne) i wtórne (wytwarzane w wyniku 
przetwarzania odpadów dostarczonych z zewnńtrz). Odpady własne to głównie zuŌyte ele-
menty eksploatacyjne sprzŎtu mechanicznego wykorzystywanego w ZZO oraz materiały 
wykorzystywane do usuwania zanieczyszczeŐ i odzieŌ ochronna. Odpady wtórne to wszyst-
kie odpady powstajńce w wyniku mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów.  

9.1.3. Emisje zwińzane z funkcjonowaniem PDGO  

Funkcjonowanie planowanego do uruchomienia PDGO wińzaň siŎ bŎdzie z niewielkń emisjń 
zanieczyszczeŐ do ņrodowiska. Emisje te bŎdń miały charakter rzeczywisty i potencjalny.  

Emisje do powietrza: 
 emisja do powietrza spalin z silników pojazdów dostarczajńcych odpady do PDGO 

oraz pojazdów wywoŌńcych odpady do odzysku lub unieszkodliwiania 
 emisja do powietrza pyłów placu PDGO wynikajńca z ruchu pojazdów. 
 emisja wód opadowych – ujmowanych z placu PDGO – oczyszczane w separatorze 

substancji ropopochodnych i piaskowniku, gromadzona w zbiorniku bezodpływowym 
lub odprowadzana do systemu kanalizacji, 

 emisja hałasu zwińzanego z ruchem pojazdów dostarczajńcych odpady i wywoŌń-
cych odpady do odzysku lub unieszkodliwienia.  

W PDGO nie bŎdń prowadzone procesy przetwarzania odpadów a jedynie zbieranie odpa-
dów, PDGO nie bŎdzie miejscem wytwarzania odpadów. 

Odpady dostarczane do PDGO bŎdń magazynowane selektywnie, w sposób zgodny z prze-
pisami szczególnymi dotyczńcymi wybranych rodzajów odpadów a w przypadku braku takich 
przepisów, w sposób: 
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 uniemoŌliwiajńcy wystńpienie interakcji miŎdzy róŌnymi rodzajami odpadów,  
 uniemoŌliwiajńcy kontakt odpadów mogńcych zanieczyņciň wodŎ z wodami opado-

wymi i z gruntem.  

Nie przewiduje siŎ moŌliwoņci wystńpienia znaczńcych oddziaływaŐ na ņrodowisko zwińza-
nych z funkcjonowaniem PDGO. 

9.1.4. Emisje zwińzane z funkcjonowaniem pozostałych punktów zbierania komu-
nalnych odpadów niebezpiecznych  

Aktualizacja planu gospodarki odpadami przewiduje, Ōe na terenie gminy wybrane rodzaje 
odpadów niebezpiecznych bŎdń zbierane: 
 w jednostkach handlowych prowadzńcych sprzedaŌ wybranych rodzajów artykułów 

– akumulatorów, ņrodków ochrony roņlin, leków, 
 w jednostkach oņwiatowych i obiektach gminnych – głównie baterie.  

Zbieranie odpadów w takich punktach bŎdzie miało ograniczony charakter a iloņci zbiera-
nych odpadów bŎdń niewielkie. Nie przewiduje siŎ znaczńcego oddziaływania tych miejsc 
gromadzenia odpadów na ņrodowisko. 

10. OCENA SKUTKÓW REALIZACJI ZAKTUALIZOWANEGO PROGRAMU I 
PLANU DLA ISTNIEJŃCYCH FORM OCHRONY PRZYRODY, OBSZARÓW 
CHRONIONYCH LUB ZMIAN W KRAJOBRAZIE 

10.1. OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŅRODOWISKO OBIEKTÓW PLANOWANYCH  

Zgodnie z ustawń o dostŎpie do informacji i ocenach oddziaływania na ņrodowisko [i], reali-
zacja przedsiŎwziŎň mogńcych znaczńco oddziaływaň na ņrodowisko moŌliwa jest po prze-
prowadzeniu oceny oddziaływania na ņrodowisko. Wņród takich przedsiŎwziŎň wymieniane 
sń równieŌ przedsiŎwziŎcia (budowane lub rozbudowywane) objŎte analizowanym planem:  
 instalacje zwińzane z odzyskiem odpadów, 
 punkty zbierania lub przeładunku odpadów, 
 sieci kanalizacyjne i wodocińgowe. 

Ocena oddziaływania na ņrodowisko tych przedsiŎwziŎň przeprowadzana jest m.in. na eta-
pie postŎpowania w sprawie wydania decyzji o ņrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na 
realizacjŎ przedsiŎwziŎcia. Ocena szczegółowo analizuje wpływ proponowanych rozwińzaŐ 
technicznych i technologicznych przedsiŎwziŎcia na poszczególne elementy ņrodowiska i na 
ņrodowisko jako całoņň. 

10.1.1. Oddziaływanie na etapie budowy obiektów  

Budowa obiektów gospodarki odpadami np. PDGO i kanalizacjń bŎdzie wińzało siŎ z czaso-
wym pojawieniem siŎ ucińŌliwoņci zwińzanych z pracń maszyn budowlanych oraz wzrost 
intensywnoņci transportu.  

MoŌliwe ucińŌliwoņci z tym zwińzane to: 
 wzrost natŎŌenia hałasu, 
 emisje spalin i pyłów do powietrza,  
 przemieszczanie mas ziemnych,  
 ingerencja w krajobraz. 
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10.1.2. Wpływ na jakoņň powietrza atmosferycznego  

Na terenie gminy Kobierzyce nie bŎdń funkcjonowały składowiska odpadów, które sń obiek-
tami gospodarki odpadami stanowińcymi główne Ŋródło emisji zanieczyszczeŐ do powietrza.  

Analiza rozprzestrzeniania zanieczyszczeŐ w powietrzu z instalacji mechanicznego przetwa-
rzania odpadów w Bielanach Wrocławskich sporzńdzona na etapie procedury oddziaływania 
na ņrodowisko wykazała, Ōe instalacja funkcjonujńca zgodnie z załoŌeniami przedstawiony-
mi w raporcie oddziaływania na ņrodowisko nie bŎdzie powodowała przekroczeŐ dopusz-
czalnych stŎŌeŐ substancji w powietrzu.  

Przeprowadzenie skutecznych robót rekultywacyjnych prowadzńcych do przykrycia złoŌa 
odpadów warstwami z gruntu uniemoŌliwi rozwiewanie lekkich frakcji odpadów i pyłów z po-
wierzchni złoŌa odpadów. 

10.1.3. Wpływ na jakoņň wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb  

Generalnie realizacja zadaŐ i inwestycji majńcych na celu rozbudowŎ systemu kanalizacji 
sanitarnej i rozbudowŎ oczyszczalni ņcieków w Pustkowie ŋurawskim spowoduje pozytywny 
wpływ na ņrodowisko m.in. poprzez zmniejszenie iloņci odprowadzanych do ņrodowiska 
ņcieków nieoczyszczonych ze Ŋródeł komunalnych i ograniczenie spływu zanieczyszczeŐ 
obszarowych. Realizacja tych działaŐ jest niezbŎdna i w efekcie korzystna dla ņrodowiska. 

UjŎcie całego strumienia odpadów komunalnych w zorganizowany system gospodarowania 
odpadami zabezpiecza ņrodowisko wodne przed niekontrolowanymi emisjami zanieczysz-
czeŐ do ņrodowiska gruntowo-wodnego zwińzanymi z miejscami nielegalnego gromadzenia 
odpadów.  

Z kolei przetwarzanie odpadów oraz szczególnie ich składowanie na nowoczesnych obiek-
tach spełniajńcych wymagania najlepszej dostŎpnej techniki (BAT), m.in. ujmowanie powsta-
jńcych ņcieków technologicznych i odcieków w szczelne systemy kanalizacyjne i odprowa-
dzanie ich do oczyszczenia – skutecznie zabezpiecza ņrodowisko gruntowo-wodne przed 
zanieczyszczeniem. 

Niewłaņciwe magazynowanie odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych i biologicz-
nie rozkładalnych moŌe prowadziň do punktowego zanieczyszczania gruntu i wód.  

Przeprowadzenie skutecznych robót rekultywacyjnych prowadzńcych do odciŎcia nieczyn-
nych złóŌ odpadów od napływu wód opadowych i wód powierzchniowych w znaczńcy spo-
sób zmniejszy wymywanie do gruntu i wód zanieczyszczeŐ zawartych w składowanych od-
padach.  

10.1.4. Wpływ na klimat akustyczny  

ŉródła hałasu wynikajńce z realizacji zapisów aktualizacji planu moŌna podzieliň na rozpro-
szone i skupione. Pierwszń grupŎ stanowi transport samochodowy i imisja hałasu na terenie 
całej gminy. Skupionym Ŋródłem hałasu bŎdzie po uruchomieniu PDGO oraz instalacja me-
chanicznego przetwarzania odpadów w Bielanach Wrocławskich.  

Transport drogowy zwińzany z gospodarkń odpadami komunalnymi stanowi znikomń czŎņň 
całkowitego transportu kołowego na terenie gminy Kobierzyce, szczególnie na drogach kra-
jowych i wojewódzkich. WiŎksze znaczenie ma na drogach osiedlowych. 

Potencjalne PDGO nie bŎdń stanowiły Ŋródeł ucińŌliwoņci akustycznej, nie bŎdń w nich pro-
wadzone Ōadne prace zwińzane z przetwarzaniem odpadów a jedynymi Ŋródłami hałasu 
bŎdń pojazdy dowoŌńce i wywoŌńce odpady do/z PDGO. Operacje dostarczania i odbioru 
odpadów prowadzone bŎdń wyłńcznie w porze dziennej. 

Analiza ucińŌliwoņci akustycznej instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w Biela-
nach Wrocławskich sporzńdzona na etapie procedury oddziaływania na ņrodowisko wykaza-
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ła, Ōe instalacja funkcjonujńca zgodnie z załoŌeniami przedstawionymi w raporcie oddziały-
wania na ņrodowisko nie bŎdzie ucińŌliwa akustycznie dla przyległych terenów podlegajń-
cych ochronie akustycznej.  

10.1.5. Wpływ na faunŎ i florŎ 

Miejsca realizacji planowanych obiektów gospodarki odpadami stanowiń siedliska ruderalne. 
Realizacja planów nie bŎdzie naruszała istniejńcych powińzaŐ przyrodniczych, a takŌe nie 
wpływa negatywnie na walory przyrodnicze i krajobrazowe otoczenia.  

Obiekty gospodarki odpadami i sieň kanalizacji realizowane bŎdń poza obszarami chronio-
nymi i ich otulinami.  

10.2. WPŁYW NA KRAJOBRAZ  

Ocenie naleŌy poddaň wpływ w skali mikro i makro.  

Wzrost poziomu i skutecznoņci funkcjonujńcego systemu gospodarowania odpadami komu-
nalnymi z całń pewnoņciń wpłynie korzystnie na jakoņň krajobrazu w skali mikro na terenie 
gminy. Likwidacji ulegnń szpecńce okolice miejsca nielegalnego gromadzenia odpadów. In-
nym elementem korzystnie wpływajńcym na estetykŎ sytemu gospodarowania odpadami jest 
przestrzeganie standardów dotyczńcych stanu technicznego pojemników i pojazdów.  

Z kolei w skali makro budowa obiektów gospodarki odpadami stanowi niemal zawsze inge-
rencjŎ w krajobraz, przy czym moŌliwe jest ograniczenie tego wpływu poprzez lokalizacjŎ 
takich obiektów w strefach zagospodarowanych przemysłowo.  

Planowana instalacja TRANS-FORMERS Wrocław Sp. z o.o. zlokalizowana zostanie w stre-
fie zagospodarowanej przemysłowo, planowane obiekty bŎdń tworzyły architektonicznń ca-
łoņň. 

Planowany PDGO bŎdzie obiektem niewielkim zlokalizowanym na terenie zabudowanym lub 
w sńsiedztwie zamkniŎtego składowiska w Cieszycach.  

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodocińgowej nie wpłynie na krajobraz. 

10.3. WPŁYW NA OBIEKTY PODLEGAJŃCE OCHRONIE WYSZCZEGÓLNIONE W 

POSTANOWIENIU REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŅRODOWISKA 

OKREŅLAJŃCYM ZAKRES I STOPIEŏ SZCZEGÓŁOWOŅCI PROGNOZY 

Realizacja planów gospodarki odpadami ma na celu uporzńdkowanie gospodarki odpadami 
komunalnymi na terenie objŎtym planami a wiŎc w przypadku analizowanego dokumentu na 
terenie gminy Kobierzyce, w tym obszarów podlegajńcych ochronie zlokalizowanych na tere-
nie i w otoczeniu gminy. Realizacja załoŌeŐ planu prowadziň ma m.in. do: 
 eliminacji strumienia odpadów pozostajńcych poza zorganizowanym systemem go-

spodarowania odpadami, 
 rozszerzenia systemu zbierania odpadów na wszystkich mieszkaŐców, 
 rozszerzenia palety odpadów objŎtych systemem selektywnego zbierania, 
 zwiŎkszenia masy odpadów poddawanych odzyskowi, 
 znaczńcego zmniejszenia iloņci odpadów składowanych bez przetworzenia, głównie 

odpadów ulegajńcych biodegradacji, 

PowyŌej w rozdziale 9 wskazano iŌ wszelkie oddziaływania na ņrodowisko zwińzane z pro-
ponowanym systemem gospodarowania odpadami bŎdń miały lokalny charakter ogranicza-
jńcy siŎ do terenu instalacji i ich najbliŌszego otoczenia. Funkcjonujńce obiekty gospodarki 
odpadami zlokalizowane sń poza obszarami podlegajńcymi ochronie.  
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Nie przewiduje siŎ równieŌ lokalizowania obiektów gospodarki odpadami na terenach objŎ-
tych formami ochrony przewidzianych ustawń o ochronie przyrody [ii]. 

11. ROZWIŃZANIA MAJŃCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB 
KOMPENSACJō PRZYRODNICZŃ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŏ NA 
ŅRODOWISKO 

11.1. OCHRONA ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

Gmina Kobierzyce w kolejnych latach planuje zrealizowaň szereg zadaŐ zwińzanych z bu-
dowń systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowŎ oczyszczalni ņcieków w Pustkowie ŋu-
rawskim. Działania te przyczyniń siŎ do poprawy jakoņci wód powierzchniowych i podziem-
nych poprzez „bezpieczne”  i zorganizowane odprowadzenie ņcieków na oczyszczalniŎ. 

Modernizacja wodocińgów oraz stacji uzdatniania wody w KrzyŌowicach poprawi jakoņň wo-
dy dostarczanej mieszkaŐcom.  

11.2. OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA 

Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem polega na ograniczaniu lub eliminowaniu 

wprowadzanych do powietrza substancji szkodliwych, które sń emitowane przez zakłady 
produkcyjne i usługowe, pojazdy mechaniczne i inne Ŋródła. Zanieczyszczenia oddziałujńce 
na danym terenie mogń pochodziň z wielu róŌnych Ŋródeł, połoŌonych zarówno w tym tere-
nie, jak teŌ daleko od niego, bo zanieczyszczenia mogń byň przenoszone przez wiatr. 

W zakresie rozwińzaŐ technicznych i technologicznych majńcych na celu ochronŎ atmosfery 
wprowadza siŎ: paleniska zapewniajńce dobre spalanie, ogranicza zuŌycie paliw bogatych w 
siarkŎ, odsiarczanie zarówno paliw, jak i spalin. Dla osińgniŎcia celu poprawy „niskiej emisji”  
kaŌda gmina z zamierza: 
 promowaň nowe noņniki energii ekologicznej pochodzńce ze Ŋródeł odnawialnych - 

energia słoneczna, biomasa, pompy ciepła. 
 eliminowaň wŎgiel jako paliwa w kotłowniach komunalnych na rzecz paliw niskoemi-

syjnych (drewno, wierzba energetyczna, gaz, olej opałowy). 

11.3. OGRANICZENIE EMISJI HAŁASU 

W celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na 
człowieka oraz budynki w tym zabytki realizowane bŎdń modernizacje i przebudowy dróg 
gminnych. Modernizacja dróg zwińzana jest m.in. ze zmianń nawierzchni drogi na tzw. ci-
chobieŌnń, co w znaczny sposób ograniczy emisjŎ hałasu. DuŌe znaczenie ma równieŌ pra-
widłowe osadzenie w nawierzchni drogi studzienek kanalizacyjnych. 

11.4. OCHRONA ZASOBÓW PRZYRODY 

Na terenie Gminy jedynń formń ochrony przyrody sń zlokalizowane tu pomniki przyrody, dla-
tego najwaŌniejszym zadaniem jest ich ochrona przed zniszczeniem lub dewastacjń. 

11.5. OCHRONA LUDZI, ROŅLINNOŅCI ORAZ ZWIERZŃT 

Planowane inwestycje nie bŎdń negatywnie wpływaň na ludzi, roņliny oraz zwierzŎta. Przed 
ich realizacjń wykonywane bŎdń oceny oddziaływania na ņrodowisko a projekty przewidywaň 
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bŎdń zabezpieczenia ograniczajńce ich negatywne oddziaływanie zarówno w trakcie budowy 
jak i eksploatacji. 

11.6. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI 

Plan gospodarki odpadami jest dokumentem, którego realizacja ma prowadziň do zapobie-
gania lub ograniczania negatywnych oddziaływaŐ niekontrolowanej gospodarki odpadami 
komunalnymi. W planie zaproponowano rozwińzania prowadzńce m.in. do: 
 wyeliminowania strumienia odpadów komunalnych pozostajńcych poza systemem 

gospodarowania odpadami, poprzez objŎcie wszystkich mieszkaŐców systemem 
zbierania odpadów komunalnych, 

 zbierania komunalnych odpadów niebezpiecznych i przekazywania ich do unieszko-
dliwiania, 

 przetwarzania odpadów komunalnych, równieŌ biologicznie rozkładalnych w bez-
piecznych instalacjach,  

 zwiŎkszania odsetka składowanych odpadów przetworzonych. 

W przypadku realizacji planu główne ucińŌliwoņci dla ņrodowiska zwińzane bŎdń z miejscami 
gromadzenia odpadów oraz z transportem odpadów do miejsc odzysku i unieszkodliwienia. 
Odpady z terenu gminy bŎdń unieszkodliwiane głównie w obiektach połoŌonych poza tere-
nem gminy Kobierzyce. Gmina zobowińzuje w RUCiP oraz w wydawanych zezwoleniach na 
ņwiadczenie usług w zakresie odbioru odpadów do wyposaŌenia nieruchomoņci w pojemniki 
i utrzymywania porzńdku w miejscach gromadzenia odpadów, a takŌe utrzymywania taboru 
samochodowego we właņciwym stanie technicznym. 

W przypadku instalacji mechanicznego przetwarzania odpadów w Bielanach Wrocławskich 
elementem zapobiegajńcym ucińŌliwoņci dla otoczenia bŎdzie konstrukcja hali technologicz-
nej oraz przyjŎta technologia postŎpowania z odpadami poczńwszy od ich transportu do in-
stalacji, poprzez operacje przetwarzania a na załadunku i ekspedycji do miejsc odzysku i 
unieszkodliwiania koŐczńc. Na etapie budowy konieczne bŎdzie usuniŎcie czŎņci drzew i 
krzewów porastajńcych teren inwestycji, inwestor został zobowińzany do odtworzenia roņlin-
noņci w pasie zieleni na niezabudowanych czŎņciach działki. 

W przypadku nieczynnego składowiska odpadów w Cieszycach prowadzone sń działania 
majńce na celu odizolowanie składowanych tam odpadów od ņrodowiska poprzez wykona-
nie okrywy rekultywacyjnej i wprowadzenie nasadzeŐ. 

12. ROZWIŃZANIA ALTERNATYWNE DLA ZAPROPONOWANYCH  

Rozwińzania zaproponowane w aktualizacji gminnego planu gospodarki odpadami wynikajń 
z wielu czynników, m.in.: 
 obowińzujńcego systemu prawnego, zarówno wspólnotowego jak i krajowego, 
 zapisów planów gospodarki odpadami wyŌszego szczebla,  
 dotychczasowego kierunku rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy. 

Włńczenie wszystkich mieszkaŐców i całego strumienia odpadów komunalnych do systemu 
gospodarki odpadami jest niezbŎdne i podlega wariantowaniu. 

Przetwarzanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobierzyce prowadzone ma byň w 
instalacji spełniajńcej wymogi BAT oraz zapewniajńcej osińganie okreņlonych w planie ce-
lów. Plan nie precyzuje instalacji, do której trafiń odpady z terenu gminy Kobierzyce. W 
obecnej sytuacji prawnej to przedsiŎbiorstwo ņwiadczńce usługŎ odbioru odpadów decyduje 
o kierunku i sposobie ich zagospodarowania: 
 tlenowa stabilizacja biologiczna, 
 fermentacja beztlenowa z wykorzystaniem biogazu,  
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 komponowanie paliwa alternatywnego z wybranych frakcji odpadów i wykorzystanie 
tego paliwa, 

 termiczne przekształcenie całego strumienia odpadów – to rozwińzanie z kolei w 
dłuŌszej perspektywie czasu proponuje wojewódzki plan gospodarki odpadami ale 
dla znacznie wiŎkszej populacji niŌ objŎta niniejszym planem. 

Realizacja niektórych elementów planu jest niezbŎdna dla sprawnego funkcjonowania sys-
temu ale inne elementy mogń funkcjonowaň niezaleŌnie od siebie, zastŎpowaň siŎ lub uzu-
pełniaň siŎ.  

13. PROPOZYCJA METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI 
ZAKTUALIZOWANYCH PROGRAMU I PLANU ORAZ CZōSOTLIWOŅŇ JEJ 
PROWADZENIA  

Monitoring prowadzonej polityki ochrony ņrodowiska oznacza, Ōe realizacja Programu bŎdzie 
podlegała ocenie w zakresie: 
 stopnia wykonania przyjŎtych zadaŐ, 
 stopnia realizacji załoŌonych celów 
 analizy przyczyn powstałych rozbieŌnoņci. 

Tabela 13-1 Wskaźniki efektywności realizacji celów AGPOŚ  

Lp wskaŊniki 

ochrona przyrody i krajobrazu 

1 obszary Natura 2000 

2 rezerwaty 

3 parki krajobrazowe 

4 obszary chronionego krajobrazu 

5 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

6 uŌytki ekologiczne 

7 pomniki przyrody 

lasy 

7 lesistoņň gminy 

gleby 

8 grunty zdewastowane i zdegradowane 

9 ekologiczne gospodarstwa rolne posiadajńce certyfikat 

jakość wód podziemnych i powierzchniowych 

10 jakoņň wód podziemnych 

11 jakoņň wód powierzchniowych 

12 ładunki zanieczyszczeŐ w ņciekach komunalnych wprowadzane do odbiorników, kg/a 

13 ņcieki komunalne oczyszczane, tys.m
3
/a 

ochrona powietrza atmosferycznego 

14 
strefa, w której poziom PM10 jest wyŌszy od wartoņci dopuszczalnej, lecz nie przekracza war-
toņci dopuszczalnej powiŎkszonej o margines tolerancji 

15 
strefa, w której poziom NO2 jest wyŌszy od wartoņci dopuszczalnej, lecz nie przekracza warto-
ņci dopuszczalnej powiŎkszonej o margines tolerancji 

16 
strefa, w której poziom benzenu jest wyŌszy od wartoņci dopuszczalnej, lecz nie przekracza 
wartoņci dopuszczalnej powiŎkszonej o margines tolerancji 

energia odnawialna 

17 udział energii odnawialnej w całkowitym zuŌyciu energii pierwotnej – ogółem, % 

18 udział energii wodnej, % 
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Wyniki oceny stanowiň bŎdń podstawŎ kolejnej aktualizacji programu. Propozycja aktualizacji 
winna byň formułowana przy znaczńcym udziale systemu. 

System oceny realizacji programu powinien byň oparty na odpowiednio dobranych wskaŊni-
kach presji, stanu i reakcji, pozwalajńcych całoņciowo opisaň zagadnienie polityki ochrony 
ņrodowiska i zarazem dajńcych moŌliwoņň porównaŐ miŎdzyregionalnych. System tworzyň 
bŎdń: 

6. wskaŊniki presji na ņrodowisko, wskazujńce główne Ŋródła problemów i zagro-

ŌeŐ ņrodowiskowych, odnoszńcych siŎ do tych form działalnoņci, które zmniejszajń 
iloņň i jakoņň zasobów, 

7. wskaŊniki stanu ņrodowiska, odnoszńce siŎ do jakoņci ņrodowiska i jego zaso-

bów, pozwalajńce na ocenŎ zachodzńcych zmian, 

8. wskaŊniki reakcji (działaŐ ochronnych), pokazujńce działania podejmowane w 

celu poprawy jakoņci ņrodowiska lub złagodzenia antropopresji na ņrodowisko. 

Do okreņlenia powyŌszych wskaŊników wykorzystywane sń przede wszystkim informacje 
Głównego UrzŎdu Statystycznego oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ņrodowiska. 
ListŎ proponowanych wskaŊników dla Gminy przedstawiono w tabeli 13-1. 

Monitorowanie realizacji planu ma umoŌliwiň ocenŎ prawidłowoņci i efektywnoņci działaŐ 
oraz sprawne i elastyczne reagowanie na zmiany. Wójt gminy ma obowińzek opracowaň co 
dwa lata sprawozdanie z realizacji planu gminnego i przedkładaň je Radzie Gminy. Przed-
miotem sprawozdania powinna byň ocena realizacji postawionych w planie celów szczegó-
łowych, jakoņciowych i iloņciowych, dotyczńcych zarówno zagadnieŐ organizacyjnych, jak i 
technicznych – odniesionych do wymaganych stopni przetwarzania odpadów, odzysku i 
unieszkodliwiania, realizacji planowanych obiektów, prowadzonej edukacji społecznej.  

Tabela 13-2 Wskaźniki monitorowania osiągania celów i zadań przyjętych w AGPGO 

wskaŊnik jednostka 

odsetek mieszkaŐców objŎtych zorganizowanym systemem zbierania odpadów ko-
munalnych 

% 

masa wytworzonych odpadów komunalnych, w tym komunalnych odpadów niebez-
piecznych 

Mg 

odsetek odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi, w tym komunalnych odpadów 
niebezpiecznych 

% 

odsetek wytworzonych odpadów komunalnych poddanych unieszkodliwianiu meto-
dami biologicznymi 

% 

odsetek odpadów wytworzonych poddanych składowaniu bez przetworzenia, w tym 
komunalnych odpadów niebezpiecznych  

% 

odsetek wytworzonych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do odzysku  % 

odsetek odpadów komunalnych poddanych składowaniu w porównaniu z odpadami 
wytwarzanymi 

% 

ņrodki finansowe wydatkowane na budowŎ lub modernizacjŎ instalacji gospodarki 
odpadów, w tym komunalnych, niebezpiecznych i innych niŌ niebezpieczne 

PLN 

ņrodki finansowe wydatkowane na budowŎ lub modernizacjŎ instalacji gospodarki 
odpadów – z funduszy Unii Europejskiej, w tym komunalnych, niebezpiecznych i in-
nych niŌ niebezpieczne 

PLN 

iloraz masy odpadów komunalnych ulegajńcych biodegradacji składowanych na skła-
dowiskach odpadów i masy tychŌe odpadów wytworzonych w 1995 r. 

% 

pozostała do wypełnienia pojemnoņň składowisk odpadów, na których sń składowa-
ne odpady komunalne  

m
3 

Mg 

moce przerobowe instalacji do biologiczno-mechanicznego przetwarzania zmiesza-
nych odpadów komunalnych 

Mg 
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NiezaleŌnie od bieŌńcych 2-letnich sprawozdaŐ z realizacji planu, ustawa o odpadach [iii] 
przewiduje weryfikacjŎ planu przynajmniej raz na cztery lata. Weryfikacja moŌe oznaczaň 
tylko aktualizacjŎ planu lub teŌ całkowitń jego przebudowŎ, jeņli zmiany, jakie zaszły w okre-
sie od jego opracowania sń znaczńce.  

Dla oceny efektywnoņci gospodarowania odpadami w ramach planu miŎdzygminnego za-
proponowano za zaktualizowanym planem wojewódzkim wskaŊniki iloņciowe i jakoņciowe. 
Wartoņci tych wskaŊników naleŌy obliczyň lub oceniň w okresie rozpoczŎcia realizacji planu i 
nastŎpnie weryfikowaň w odstŎpach np. dwuletnich na podstawie danych pochodzńcych z 
baz informacyjnych o odpadach oraz informacji z innych Ŋródeł, a takŌe na podstawie bada-
nia opinii publicznej.  

14. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŅRODOWISKO 

Z uwagi na lokalizacjŎ gminy Kobierzyce realizacja ustaleŐ projektu Programu i Planu nie 
bŎdzie powodowała oddziaływaŐ transgranicznych. 
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CYTOWANE AKTY PRAWNE 

[i] ustawa z dnia 3 paŊdziernika 2008 r. o udostŎpnianiu informacji o ņrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeŐstwa w ochronie ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na ņrodowisko (Dz.U. 2008.199.1227) 

[ii] ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 
2009.151.1220 ze zm.) 

[iii] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2007.39.251 ze 
zm.) 

[iv] ustawa z dnia 13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i porzńdku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. 2005.236.2008 ze zm.) 

[v] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņrodowiska (tekst jednolity Dz.U. 
2008.25.150 ze zm.) 

[vi] ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. 
2005.228.1947 ze zm.) 

[vii] rozporzńdzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzńdza-
nia planów gospodarki odpadami (Dz.U. 2003.66.60 ze zm.)  

[viii] rozporzńdzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniajńce rozporzń-
dzenie w sprawie sporzńdzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. 2006.46.333) 

[ix] rozporzńdzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych czŎņci wód powierzchniowych (Dz.U. 2008.162.1008) 

[x] rozporzńdzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji 
i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. 2004.32.284) – nieobowińzujńce 

[xi] rozporzńdzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych czŎņci wód powierzchniowych (Dz.U. 2008.162.1008) 

[xii] rozporzńdzenie Ministra Ņrodowiska z dnia 9 wrzeņnia 2002 r. w sprawie standardów 
jakoņci gleb oraz standardów jakoņci ziemi (Dz.U. 2002.165.1359)  

[xiii] rozporzńdzeniu Ministra Ņrodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagaŐ 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w ņrodowisku substancji lub energii 
przez zarzńdzajńcego drogń, liniń kolejowń, liniń tramwajowń, lotniskiem, portem 
(Dz.U. 2003.35.308) 

[xiv] rozporzńdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreņlenia ro-
dzajów przedsiŎwziŎň mogńcych znaczńco oddziaływaň na ņrodowisko oraz szcze-
gółowych uwarunkowaŐ zwińzanych z kwalifikowaniem przedsiŎwziŎcia do sporzń-
dzania raportu o oddziaływaniu na ņrodowisko (Dz.U. 2004.257.2573 ze zm.)  
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WYKORZYSTANE METERIAŁY 

[1] Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 

[2] Wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa dolnoņlńskiego 

[3] Projekt aktualizacji Planu gospodarki odpadami powiatu wrocławskiego 

[4] Projekt aktualizacji Programu ochrony ņrodowiska powiatu wrocławskiego 

[5] www.ugk.pl  

[6] raporty o stanie ņrodowiska województwa dolnoņlńskiego; WIOŅ Wrocław; 
www.wroclaw.wpis.gov.pl  

[7] Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnoņlńskiego na lata 2007-2013 

[8] Strategia rozwoju województwa dolnoņlńskiego do 2020 roku 


