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1. Wykaz skrótów 

Użyte skróty: b.d.- brak danych 
BEiŚ - Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 
DSRK - Długookresowa Strategia rozwoju kraju 
dB - decybele 
DW- droga wojewódzka 
DK - droga krajowa 
Dz.U. - dziennik ustaw 
GUS - BDL - Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych 
GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
JCWP - jednolite części wód 
JCWPd - jednolite części wód podziemnych 
JST - jednostka samorządu terytorialnego 
KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
KPPSP - Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej 
KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
KPOŚK - Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
MŚ - Ministerstwo Środowiska 
ZDW- Zarząd Dróg Wojewódzkich 
N - Azot ogólny, 
NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
NOx - Tlenki azotu w spalinach samochodowych, 
OSN - obszary szczególnie narażone, 
ODR - Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
OSCh-R - Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza 
 OZE - odnawialne źródła energii OUG- Okręgowy Urząd Górniczy 
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
P - Fosfor ogólny,  
PGW - Plan gospodarowania wodami 
PM 10 - Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 10 um,  
PM 2,5 - Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy do 2,5 um,  
PSD - poniżej stanu dobrego 
PPD - poniżej potencjału dobrego 
POŚ - program ochrony środowiska 
PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
PSSE - Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
RDW - Ramowa Dyrektywa Wodna 
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 
UE - Unia Europejska; 
WFOŚiGW- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska  
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2.  Wprowadzenie 
 
Dokument „Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2017-2020 z perspektywą 
do 2024 r.”, zwany w dalszej części „Programem” opracowany został w związku z obowiązkiem 
nałożonym na gminy przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(j.t. Dz.U. z 2017, poz. 519 ze zm.), która zobowiązuje gminy do opracowania i uchwalania Programu 
ochrony środowiska uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach 
programowych do realizacji ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

 Zgodnie z art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy sporządza program ochrony środowiska, 
a co 2 lata opracowuje się raporty z wykonania niniejszych programów. Raporty te przedstawiane są, 
Radzie Gminy, przekazuje się je również organowi wykonawczemu powiatu - Zarządowi Powiatu. 
Ponadto Prawo ochrony środowiska nakłada na organ opracowujący program ochrony środowiska, 
obowiązek sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. Artykuł 51 ustawy z dnia 
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2016 poz. 
353), formułuje wytyczne, co do zawartości takiej prognozy. W związku z ustawą Prawo ochrony 
środowiska, politykę ekologiczną państwa, zgodnie, z którą opracowywane były programy ochrony 
środowiska, zastąpiono polityką ochrony środowiska, która m.in. winna być prowadzona za pomocą 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Zgodnie z art. 14 ust. 1. 
Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i 
dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649).  

 Wprowadzone przepisy prawne zmieniły założenia i wytyczne metodyczne wg których został 
opracowany niniejszy dokument. 

 W szczególności zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony 
środowiska określiły, że programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki ekologicznej 
państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 zachowują ważność na czas, na jaki zostały 
uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 roku. W przypadku konieczności 
wcześniejszej aktualizacji dokumentu, art. 14 ust. 2 ww. ustawy zmieniającej ustawę Prawo ochrony 
środowiska z roku 2014 wskazuje następująco: „Jeżeli program ochrony środowiska, o którym mowa w 
ust. 1, wymaga aktualizacji, odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy uchwala 
nowy program ochrony środowiska uwzględniający cele zawarte w strategiach, programach i 
dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju”. Programy ochrony środowiska są nadal wymaganym dokumentem, 
zgodnie z brzmieniem art. 14. ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 
„Polityka ochrony środowiska jest prowadzona również za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska”. Przy opracowywaniu Programu Ochrony Środowiska 
należy uwzględniać założenia dokumentów strategicznych wyższego szczebla, w tym przypadku 
powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Program Ochrony Środowiska musi być zbieżny z założeniami 
najważniejszych projektów na różnym szczeblu programowania regionalnego. 

 Program ochrony środowiska, po zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu uchwalany jest 
przez właściwą redę gminy.  

 Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna uwzględnia w szczególności: cele ekologiczne, 
priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do 
osiągnięcia założonych celów.  
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2.1. Cel i przedmiot opracowania 

 
Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów 
i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska. 
Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, 
a w szczególności, podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.  
Polityka ochrony środowiska zgodnie z art. 13 ustawy prawo ochrony środowiska to zespół działań 
mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. Zgodnie 
z Prawem Ochrony Środowiska – art. 14 polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona na 
podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych wyszczególnionych w ustawie 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz za pomocą wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. Dlatego też program ochrony środowiska 
dla Miasta i Gminy Leśna powinien być spójny ze strategiami i programami strategicznymi 
obowiązującymi na terenie województwa, powiatu i gminnymi programami strategicznymi, ale też z 
programami wyższego rzędu. Obecnie obowiązująca Ustawa Prawo Ochrony Środowiska nie określa 
szczegółowo zawartości i struktury Programu Ochrony Środowiska.  
Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Leśna swą strukturą bezpośrednio nawiązuje do 
„Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska” wydanych przez Ministerstwo Ochrony Środowiska we wrześniu 2015 roku. Zgodnie 
z wytycznymi Ministerstwa Ochrony Środowiska w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 
i Gminy Leśna m.in: zawarto informacje o najważniejszych dokumentach referencyjnych (umieszczone 
są w rozdziale „Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi”), wyznaczono ramy czasowe 
zbieżne z okresem obowiązywania głównych dokumentów strategicznych i programowych w obszarze 
środowiska dokonano analizy oceny stanu środowiska na terenie gminy z uwzględnieniem obszarów 
przyszłej interwencji. Program podejmuje więc zagadnienia ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
racjonalnego użytkowania zasobów przyrody, surowców, materiałów i energii oraz poprawy jakości 
środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Zagadnienia te są analizowane w odniesieniu do 
zasadniczych komponentów środowiska, a więc przyrody i krajobrazu, lasów, gleb, kopalin i wód 
podziemnych, wód powierzchniowych i powietrza oraz skutków bytowania i prowadzenia działalności 
gospodarczej przez człowieka, czyli odpadów stałych i ciekłych, hałasu, pól elektromagnetycznych, 
chemikaliów i awarii. 

 Zdefiniowano zagrożenia i problemy w poszczególnych obszarach interwencji, wykonano analizę SWOT 
wyznaczono cele, zadania i priorytety ekologiczne, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny 
stanu środowiska, zamieszczono harmonogram finansowo – rzeczowy. „Program ochrony środowiska 
dla Miasta i Gminy Leśna na lat 2017-2020 z perspektywą do 2024 r." składa się z dwóch części 
opisujących stan aktualny środowiska i strategicznej. Opracowanie Programu pozwala na 
przeanalizowanie zmian, jakie zaszły w środowisku przyrodniczym w porównaniu z poprzednimi latami 
oraz uzupełnienie zadań, których realizacja przyczyni się do ochrony środowiska Gminy, utrzymania 
jego stanu na dobrym poziomie, o ile taki wynika z badań monitoringu środowiska oraz kontynuowania 
działań, które zmierzają do jego poprawy, w sektorach, gdzie standardy jakości środowiska są nadal 
przekraczane. 
Reasumując, Program realizuje cele polityki ochrony środowiska zgodne z art. 13 ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska na obszarze Gminy do 2024 roku, określa strategię ochrony, racjonalnego 
wykorzystania zasobów i poprawy standardów jakości środowiska gminy, w tym: cele ekologiczne 
(długo - i krótkookresowe), kierunki działań strategicznych w zakresie ochrony i poprawy stanu 
środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, priorytety inwestycyjne 
i pozainwestycyjne oraz narzędzia i instrumenty realizacyjne. 
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2.2. Podstawa prawna opracowania, merytoryczna dokumentacja źródłowa 
   
Dokument opracowany został w oparciu o następujące: 
 
Akty prawne:  

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.); 

 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.); 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121); 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) 
 
Polityki, programy, plany i inne dokumenty rządowe: 

 Polityka leśna państwa; 

 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. (Uchwała Nr 58 
RADY MINISRTÓW Z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii „Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”) 

 KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

 Program ochrony różnorodności biologicznej: SIEĆ NATURA 2000. 
 
Programy, plany, rejestry, dane administracji rządowej i samorządowej województwa i powiatu: 

 Stan środowiska za lata: 2015, 2016 (WIOŚ Wrocław); 

 Program Ochrony Środowiska na lata dla Województwa Dolnośląskiego – aktualizacja; 

 Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu lubańskiego 

 dane z banku danych regionalnych 
 
 
2.3. Metodyka sporządzania Programu i jego struktura 
 
Prace nad pierwszym etapem opracowania polegały na przeglądzie dokumentów i opracowań 
w przedmiotowym zakresie i dokonaniu oceny stanu środowiska gminy. Ocena zawiera analizę stanu 
środowiska na obszarze gminy w zakresie poszczególnych komponentów przyrodniczych oraz 
identyfikację i rejonizację zagrożeń w kontekście powiatu i województwa, a także w kontekście 
wymagań i standardów Unii Europejskiej. Dokonano również analizy SWOT dla jedenastu obszarów 
przyszłej interwencji: powietrze, klimat akustyczny, pola elektromagnetyczne, zasoby i jakość wód, 
gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska, edukacja i świadomość ekologiczna mieszkańców. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, POŚ powinien zostać także oparty na dokumentach 
strategicznych związanych z rozwojem lokalnym jednostki, w tym na Strategii rozwoju gminy. 
W drugim etapie prac wykonano przegląd dokumentów i opracowań strategicznych, programowych 
i planistycznych na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, które mają istotne 
znaczenie dla konstrukcji niniejszego Programu. Niniejszy dokument opiera się na dostępnej bazie 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w Wrocławiu, 
Urzędu Marszałkowskiego w Wrocławiu, Urzędu Miejskiego w Leśnej. Przy opracowaniu Programu 
wykorzystano materiały i informacje uzyskane także od jednostek działających na omawianym terenie 
oraz na obszarze województwa dolnośląskiego (zarządców dróg, eksploatatorów sieci infrastruktury, 
zarządców instalacji). 
W kolejnym etapie dokonano syntetycznej analizy efektów realizacji dotychczasowego Programu. 
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Następny etap prac miał na celu określenie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających 
z wykonanej oceny stanu środowiska oraz stworzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego 
przedsięwzięć ekologicznych na terenie gminy oraz środków niezbędnych do osiągnięcia założonych 
celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowych. 
Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Leśna jest podstawowym instrumentem do realizacji 
zadań własnych i koordynowanych w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części 
finansowane ze środków będących w dyspozycji Gminy. Efektem realizacji Programu będzie 
utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego oraz jego poprawa jak również wdrożenie 
efektywnego zarządzania środowiskiem w Gminie.  
 
Niniejszy Program opracowany został zgodnie z nowymi Wytycznymi, przygotowanymi przez 
Ministerstwo Środowiska. 
 
 
3. Streszczenie 
 

Opracowanie Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). Program ochrony środowiska dla Miasta 
i Gminy Leśna jest podstawowym instrumentem do realizacji zadań własnych i koordynowanych 
w zakresie ochrony środowiska, które będą w całości lub w części finansowane ze środków będących 
w dyspozycji Gminy. Program oparty jest na wielu strategiach, programach i politykach, na podstawie 
których prowadzona jest polityka rozwoju. Program ochrony środowiska został więc oparty 
o postanowienia wynikające z dokumentów strategicznych, koncepcji i innych opracowań krajowych, 
wojewódzkich i lokalnych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów. 
W każdym z tych dokumentów znajduje się szereg priorytetów i założeń, które były wyjściową bazą dla 
wyznaczonych w przedmiotowym programie celów oraz kierunków działań.  
 
Celem dokumentu jest analiza istniejącego stanu poszczególnych komponentów środowiska 
przyrodniczego oraz przedstawienie celów i zadań koniecznych do realizacji w poszczególnych 
obszarach interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa 
- przedstawić zadania naprawcze. Wytyczono konkretne przedsięwzięcia związane z ochroną 
środowiska i poprawą jego stanu, a także określono harmonogram ich realizacji. Podane zostały 
również zasady monitoringu pozwalającego na ocenę realizacji założeń dokumentu. 
Dokument przedstawia także charakterystykę obszaru Miasta i Gminy Leśna, z uwzględnieniem sytuacji 
demograficznej i gospodarczej oraz analizą istniejącej infrastruktury. Analizie poddano istniejące formy 
ochrony prawnej siedlisk i gatunków. 
 
Charakterystyka Gminy 
 
Cechą charakterystyczną gminy Leśna jest jej nadgraniczne położenie w południowo-zachodniej części 
województwa dolnośląskiego, przy granicy Rzeczypospolitej Polski i Republiki Czeskiej. Leśna jest jedną 
z siedmiu gmin powiatu lubańskiego i wraz z nim należy do podregionu jeleniogórskiego. Gminę tworzy 
miasto Leśna oraz 13 sołectw: Bartoszówka, Grabiszyce, Kościelniki, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 
Stankowice, Szyszkowa, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złotniki Lubańskie i Złoty Potok.  
Gmina miejsko-wiejska Leśna położona jest na pograniczu śląsko-łużyckim, w województwie 
dolnośląskim, w powiecie lubańskim. Pod względem administracyjnym Leśna graniczy z innymi 
gminami powiatu lubańskiego (Platerówka, Lubań, Olszyna, Świeradów Zdrój), gminami powiatu 
lwóweckiego (Gryfów Śląski, Mirsk) oraz Republiką Czeską.  
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Rysunek 3.1. Położenie gminy Leśna na tle powiatu lubańskiego  
 

 
 
W niniejszym opracowaniu opisano stan środowiska na terenie Miasta i Gminy Leśna. Wyznaczono 
w tym zakresie następujące kategorie: 
1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
10. zagrożenia poważnymi awariami.  
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Cele i strategia ich realizacji 
 
W niniejszym Programie zestawiono cele wynikające z dokumentów wyższego szczebla. Na ich 
podstawie wyznaczono cele i strategię ich realizacji na poziomie gminnym.  
Strategia Programu ochrony środowiska ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów 
środowiska i poprawę jego stanu. Jako główne cele Programu przyjmuje się następujące priorytety: 
 

1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1  
2. OCHRONA PRZED HAŁASEM - PRIORYTET 2 
3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3 
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED POWODZIĄ. 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PROPRYTET 4 
5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRIORYTET 5 
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - PRIORYTET 6 
7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7 
8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - PRIORYTET 8 
9. ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIĄ- PRIORYTET 9 

 
W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać będą główne zadania 
zarządzania będzie Miasto i Gmina Leśna. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w jednostce 
będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest jeszcze poziom powiatowy, 
wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. 
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. 
Akcje ekologiczne powinny być prowadzone cyklicznie oraz angażować coraz więcej mieszkańców. 
Ważne jest także, aby gmina działała wspólnie z innymi jednostkami w zakresie ochrony środowiska, 
gospodarki odpadami i infrastruktury komunalnej. Współpraca pozwala na osiągnięcie szerszych 
celów, pozyskanie większych środków finansowych na inwestycje. Na tle wyżej wymienionych analiz 
wskazano możliwe sposoby finansowania poszczególnych zadań przedstawionych w Programie. 
Podczas opracowania dokumentu korzystano z dostępnych danych, kierując się zasadą, że powinny być 
one zestandaryzowane i porównywalne pomiędzy gminami. Dla przedmiotowego Programu przyjęto 
wskaźniki monitorowania, które powinny być analizowane w okresach dwuletnich – w ramach 
opracowywanych raportów z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
 
4. Uwarunkowania zewnętrzne Programu 
4.1. Dokumenty międzynarodowe 
 
Punktem wyjścia dla rozważań zgodności założeń POŚ z innymi dokumentami jest omówienie 
dokumentów ustanowionych na szczeblu międzynarodowym do realizacji, których Polska jest 
zobowiązana. Założenia dokumentów, umów i konwencji międzynarodowych przekładają się na 
konstruowanie zapisów prawodawstwa polskiego. 
W 1992 r. opracowany został jeden z najważniejszych dokumentów, związanych ze zrównoważonym 
rozwojem, tzw. „Agenda 21” - Światowy Program Rozwoju Zrównoważonego. Dokument ten zwraca 
szczególną uwagę na konieczność ochrony zasobów naturalnych i racjonalnego gospodarowania nimi 
w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju. 
Kolejnym najbardziej rozpowszechnionym dokumentem międzynarodowym, który narzuca Polsce 
działania w zakresie ochrony środowiska jest Protokół z Kioto w sprawie zmian klimatu. Stanowi 
znaczny postęp w zakresie walki z globalnym ociepleniem, ponieważ zawiera cele wiążące 
i ilościowe, związane z ograniczeniem i redukcją emisji gazów cieplarnianych. 
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Obecnie priorytetowe dla Polski jest dostosowanie swoich działań do polityki Unii Europejskiej, która 
opiera się na przekonaniu, że ambitne normy środowiskowe pobudzają wprowadzenie innowacji w 
działalność gospodarczą oraz że polityka gospodarcza, polityka społeczna i polityka środowiskowa 
muszą być ściśle ze sobą powiązane. Główne założenia polityki Wspólnoty w zakresie środowiska 
naturalnego określone są w Traktacie Ustanawiającym WE w Tytule XIX - Środowisko Naturalne. Jego 
realizacja powinna się przyczynić do zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego 
- z uwzględnieniem różnorodności sytuacji w różnych regionach Wspólnoty - ale również do ochrony 
zdrowia ludzkiego. Kolejnym ważnym dokumentem, wyznaczającym ramy realizacji polityki 
wspólnotowej w zakresie ochrony środowiska jest Program Działań Wspólnoty Europejskiej w 
dziedzinie Środowiska. W chwili obecnej obowiązuje już 7 Program, który określa działania polityki UE 
w dziedzinie ochrony środowiska i polityki klimatycznej na najbliższe siedem lat (od roku 2013). Określa 
on trzy główne cele: 

 ochrona przyrody i wzmocnienie odporności ekologicznej, 

 zwiększenie trwałego rozwoju, efektywniej korzystającej z zasobów gospodarki, ograniczenie 
niskoemisyjnej gospodarki, 

 skuteczne przeciwdziałanie zagrożeniom związane ze środowiskiem dla zdrowia. 
W ramach działań dotyczących zmian klimatu oraz zrównoważonego wykorzystania energii określono 
cele zawarte dokumencie Strategia Europa 2020. Dotyczą one: 

 ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 20 procent w stosunku do poziomu z 1990 r. 
(lub nawet o 30 procent, jeśli warunki będą sprzyjające), 

 wzrostu udziału energii odnawialnej o 20 procent, 

 wzrost efektywności energetycznej o 20 procent. 
 
4.2. Dokumenty krajowe 
 
Fundamenty nowego systemu zarządzania rozwojem kraju zostały określone w znowelizowanej 
ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 
ze zm.) oraz przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu 
zarządzania rozwojem Polski. W nowym systemie do głównych dokumentów strategicznych, na 
podstawie których prowadzona jest polityka rozwoju, należą: 

 Długookresowa Strategia rozwoju kraju - DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), 
określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długo-
okresowej. 

 Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - ŚSRK (Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 
2020) - najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający najważniejszy 
dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 
2020 r., kluczowy dla określenia działań rozwojowych, w tym możliwych do sfinansowania w 
ramach przyszłej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEiŚ); 

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG); 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku); 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020; 

 Polityka energetyczną Polski do 2030 roku. 
dokumenty sektorowe takie jak: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce; 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych; 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2014; 

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów; 
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 Program Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planem 
działań na lata 2014-2020; 

 Dolnośląski Regionalnym Programem Operacyjnym 2014-2020; 
 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności” 
Zgodnie z przepisami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. (art. 9 
ust. 1) - jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno- 
-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady 
zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej 
ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone 
w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym dnia 27 kwietnia 2009 r. przez 
Radę Ministrów dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. 
Proponowane w Strategii obszary strategiczne związane są z obszarami opisanymi w Strategii Rozwoju 
Kraju 2020 - Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo przyjętej przez 
Radę Ministrów w dniu 25 września 2012 roku. Łącznie stanowią podstawowe narzędzie wdrażania 
DSRK do 2020 roku, czyli: 

 sprawne i efektywne państwo (obszar pierwszy) - odpowiada mu obszar strategiczny trzeci DSRK; 

 konkurencyjna gospodarka (obszar drugi) - odpowiada mu obszar strategiczny pierwszy DSRK; 

 spójność społeczna i terytorialna (obszar trzeci) - odpowiada mu obszar strategiczny drugi DSRK.  

Ważnym z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, ale także udziału w światowych procesach, jest 
obszar bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Polska ma ogromne potrzeby 
energetyczne. Należy je zabezpieczyć w perspektywie nie tylko długookresowej - do 2030 roku, ale 
także w średniookresowej do 2020 - 2022 roku. Wskazane są działania i kierunki interwencji dotyczące 
inwestycji energetycznych np. w gazoport, elektrownie wykorzystujące energię jądrową, ale także 
poprawa jakości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Ważnym z punktu widzenia uczestnictwa w UE 
jest modyfikacja i coraz szersze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii (tak, aby ich udział 
w gospodarce stawał się coraz większy), ograniczenie wykorzystania węgla oraz dbałość o stan 
środowiska w Polsce. Te działania wiążą się także z potrzebą zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa 
w przypadku nagłych zjawisk przyrodniczych czy zmian klimatycznych. Istotne jest również, by do 2030 
roku Polska umiejętnie wykorzystywała zasoby naturalne np. węgiel, gaz łupkowy, czy miedź. Mając 
jedne z największych na świecie złóż kopalin Polska ma szansę budować w oparciu o nie swoje przewagi 
konkurencyjne. 

Przyjęte cele i kierunki interwencji: 
 Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska 

o Kierunek interwencji - Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne; 
o Kierunek interwencji - Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych; 
o Kierunek interwencji - Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce; 
o Kierunek interwencji - Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem 

energii; 
o Kierunek interwencji - Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki; 
o Kierunek interwencji - Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

 Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych; 

o Kierunek interwencji - Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach; 
o Kierunek interwencji - Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych 

miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie - miasta; 
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o Kierunek interwencji - Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora 
rolno- spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost 
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich; 

o Kierunek interwencji - Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących 
rozwój miast, 

 Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
o Kierunek interwencji - Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez 

utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu 
transportowego. 

 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 
Dokument określa podstawowe kierunki polityki energetycznej. Są nimi: 
- poprawa efektywności energetycznej; 
- wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii; 
- dywersyfikacja wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, 
- rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw; 
- rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na 

środowisko. 
Cele te mają zostać zapewnione m.in. przez racjonalne efektywne gospodarowanie krajowymi złożami 
węgla oraz dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego. Dokument postuluje również 
przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie warunków inwestorom dla 
wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych na bezpiecznych technologiach. 
Zgodnie z Polityką energetyczną Polski do 2030 roku udział odnawialnych źródeł energii w całkowitym 
zużyciu energii w Polsce ma wzrosnąć do 15% w 2020 roku i 20% w roku 2030. 
Zadania wynikające z Polityki Energetycznej Polski to m.in.: 
- modernizacja sieci przesyłowych i sieci rozdzielczych pozwalająca obniżyć poziom awaryjności 

o 50%; 
- rozwój lokalnej mini i mikro kogeneracji pozwalający na dostarczenie do roku 2020 z tych źródeł 

co najmniej 10% energii elektrycznej zużywanej w kraju; 
- ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy; 
- zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, tak aby nie doprowadzić do 

konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem; 
- wdrożenie Programu budowy biogazowni rolniczych przy założeniu powstania do roku 2020 co 

najmniej jednej biogazowni w każdej gminie; 
- ograniczenie emisji CO2 w wielkości możliwej technicznie do osiągnięcia bez naruszania 

bezpieczeństwa energetycznego; 
- ograniczenie emisji SO2 do poziomu ustalonego w Traktacie Akcesyjnym; 
- ograniczenie emisji NOx poczynając od 2016 roku zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przy 

akcesji do Unii Europejskiej; 
- likwidacja emisji z tytułu samozapłonu i palenia się hałd poprzez pozyskanie węgla z odpadów 

pogórniczych zalegających na składowiskach; 
- rozszerzenie zakresu założeń i planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promowanie 
rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy; 

- wsparcie inwestycji w zakresie stosowania najlepszych dostępnych technologii w przemyśle, 
wysokosprawnej kogeneracji, ograniczenia strat w sieciach elektroenergetycznych 
i ciepłowniczych oraz termomodernizacji budynków; 

- obowiązek przygotowania planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe w celu zastąpienia wyeksploatowanych rozdzielonych źródeł wytwarzania ciepła 
jednostkami kogeneracyjnymi. 
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Uwarunkowania wynikające z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych wraz z aktualizacją I, II i III. 
Według „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, który ma za zadanie realizację 
celów wyznaczonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych (91/271/EWG), w przypadku Miasta i Gminy Leśna, należy zapewnić do 2015 r. 
doprowadzenia systemami kanalizacji zbiorczej ścieków komunalnych z aglomeracji do oczyszczalni 
przy zapewnionym stopniu obsługi aglomeracji tymi systemami na poziomie: 90 % RLM. 
 
Uwarunkowania wynikające z Krajowego i Wojewódzkiego Programu Usuwania Azbestu 
 
Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032 
(Przyjęty Uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. oraz zmienionego Uchwałą Rady 
Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r.). 
Cele nadrzędne dokumentu to: 
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; 
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami 

azbestu; 
 likwidacja szkodliwego oddziaływania na środowisko. 
Cele określone w dokumentach osiągane będą poprzez realizację wzajemnie uzupełniających się 
zadań, na trzech poziomach: krajowym, wojewódzkim i lokalnym, finansowanych ze środków 
publicznych i prywatnych. 
Miasto i Gmina Leśna posiada opracowany Program usuwania odpadów zawierających azbest.  
 
Uwarunkowania wynikające z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami  
 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (Przyjęty Uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 
2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"). 
Celem KPGO 2014 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami jest wprowadzenie w Polsce 
efektywnego systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony 
środowiska. 
Cele nadrzędne to: 
 przerwanie powiązania pomiędzy rosnącą ilością odpadów a wzrostem gospodarczym oraz 

kładzenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie; 
 zwiększenie udziału odzysku, a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych, oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami 
ochrony środowiska; 

 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 
 wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 
 utworzenie i uruchomienia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce odpadami. 
 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020 r. 
UCHWAŁA Nr 58 RADY MINISTRÓW Z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii 
„Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.” (M.P. Dz.Urz.RP z dnia 
16 czerwca 2014 r. poz. 469) 
Celem strategii jest ułatwianie „zielonego” (sprzyjającego środowisku) wzrostu gospodarczego 
w Polsce przez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dostępu do nowoczesnych, 
innowacyjnych technologii, a także wyeliminowanie barier administracyjnych utrudniających „zielony” 
wzrost. 
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Do priorytetów w zakresie energetyki należy zidentyfikowanie strategicznych złóż surowców 
energetycznych i objęcie ich ochroną przed zabudową infrastrukturalną. Dotyczy to w szczególności 
węgla brunatnego i gazu z łupków, którego wydobycie może przyczynić się do zmiany krajowej 
struktury energetycznej (ang. energy mix). Polityka dotycząca rodzimych zasobów energetycznych 
powinna dążyć do dywersyfikacji źródeł dostaw, które zmniejszą uzależnienie kraju od importu 
z jednego kierunku. 
Konsekwentnie należy dążyć do poprawy efektywności energetycznej, przez zmniejszenie 
energochłonności polskiej gospodarki. Jesteśmy krajem posiadającym duży potencjał w tej dziedzinie. 
Największym wyzwaniem dla sektora energetyki jest modernizacja energetyki i ciepłownictwa: 
jednostek wytwórczych, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych (także ich rozwój) oraz dywersyfikacja 
struktury wytwarzania energii elektrycznej przez wprowadzenie energetyki jądrowej i zwiększenie 
udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głównie energetyki wiatrowej, biogazowni, instalacji na 
biomasę i solarnych), w tym mikroźródeł. Modernizację sektora należy również powiązać z rozwojem 
Kogeneracji i wyposażenie jej w inteligentne rozwiązania. Oprócz działań o charakterze inwestycyjnym 
w dalszym ciągu wspierane będą działania zwiększające konkurencję na rynku energii. 
W prowadzeniu polityki energetycznej większą uwagę powinno się zwrócić na energetyczne problemy 
regionów, zwłaszcza w północno-wschodniej części kraju, gdzie utrudniony dostęp do energii 
elektrycznej jest kluczowym czynnikiem utrudniającym rozwój. 
Priorytetowe w zakresie ochrony środowiska będą zmiany w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń 
powietrza oraz reforma systemu gospodarki wodnej. Przy jednoczesnym wzroście produkcji energii 
elektrycznej i zapewnieniu pokrycia zapotrzebowania na energię cieplną musi następować redukcja 
emisji zanieczyszczeń do atmosfery substancji takich jak: związki azotu (NOx), dwutlenek siarki (SO2), 
tlenek węgla (CO), pyły PM10 i PM2,52, benzo(a)piren3 oraz wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne. Pogodzenie tych procesów jest możliwe tylko przez unowocześnienie sektora 
energetyczno-ciepłowniczego, poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie tzw. Niskiej 
emisji dzięki zastępowaniu tradycyjnych pieców i ciepłowni nowoczesnymi źródłami, przy zwiększeniu 
dostępnych mechanizmów finansowych będących wsparciem dla inwestycji w tym zakresie. 
Dostępność wody, podobnie jak w przypadku energii, ma kluczowe znaczenie dla jakości życia 
i stabilnego rozwoju gospodarczego. Nowy system zarządzania zasobami wód, dokończenie inwestycji 
wodościekowych, inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, z wykorzystaniem dużych 
zbiorników wodnych na cele energetyczne, to główne założenia zmian w gospodarce wodnej Polski. 
Jednym z kluczowych wyzwań jest również racjonalna eksploatacja innych zasobów naturalnych. 
Konieczne jest urealnienie rynkowych cen zasobów i odzwierciedlenie rzeczywistych kosztów ich 
eksploatacji – nie tylko kosztów wydobycia, ale również szkód dla środowiska naturalnego z tym 
związanych. 
Właściwe zarządzanie środowiskiem powinno opierać się na nowoczesnym systemie planowania 
przestrzennego i ocen oddziaływania na środowisko. W świetle wyzwań inwestycyjnych, związanych 
z wdrożeniem pakietu działań wynikających ze zintegrowanych strategii rozwoju Polski, niezwykle 
istotna rola będzie przypisana do właściwego funkcjonowania systemu oceny oddziaływania 
na środowisko dla planowanych przedsięwzięć (EIA) oraz strategicznych ocen oddziaływania 
na środowisko (SEA), które są podstawowym narzędziem wdrażania polityki zrównoważonego 
rozwoju. W dziedzinach takich jak: energetyka, przemysł, gospodarka wodna, gospodarka odpadami, 
transport, jak również w celu ochrony zasobów przyrodniczych terenów szczególnie cennych 
przyrodniczo (w tym obszarów w sieci Natura 2000) niezwykle istotne jest, aby ocena oddziaływania 
na środowisko zarówno przedsięwzięć, jak i dokumentów strategicznych oraz programowych 
(tworzących ramy dla realizacji tych przedsięwzięć) była przeprowadzona w sposób rzetelny 
i poprawny oraz zgodnie z najlepszymi praktykami w tym zakresie. 
Strategia BEiŚ jest jedną z 9 zintegrowanych strategii rozwoju. Z jednej strony uszczegóławia zapisy 
średniookresowej strategii rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) w dziedzinie energetyki 
i środowiska, z drugiej zaś stanowi ogólną wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych 
programów rozwoju, które staną się elementami systemu realizacji BEiŚ. 
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Ponadto, w związku z obecnością Polski w Unii Europejskiej, BEiŚ koresponduje z celami rozwojowymi 
określanymi na poziomie wspólnotowym, ujętymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – 
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu 
(wpisując się także w jej kluczowe inicjatywy przewodnie) oraz celami pakietu klimatyczno- 
-energetycznego. BEiŚ stanowi zatem ramy strategiczne dla dalszych prac programowych 
i wdrożeniowych, dotyczących w szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony 
zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego, jak również bezpieczeństwa i efektywności 
energetycznej; została także poddana strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. 
Strategia BEiŚ służy również określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej 
2014–2020. 
 
We wdrażanie strategii BEiŚ będzie zaangażowany szereg podmiotów na poziomie krajowym, 
regionalnym i lokalnym. Sukces realizacji określonych celów zależeć będzie od sprawnego 
funkcjonowania tych podmiotów, jak również od efektywnej współpracy między nimi. 
 
KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 
135 z 30.05.1991 r. str. 40-52, ze zm.; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) 
zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami 
przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze 
okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby 
zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej 
oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, 
utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).  
 
Przy opracowaniu AKPOŚK2015 uwzględniono wszystkie informacje pozyskane od aglomeracji.  
W AKPOŚK2015 nie uwzględniono aglomeracji:  
• które nie zostały wyznaczone stosownym aktem prawa miejscowego (rozporządzeniem wojewody 

lub uchwałą sejmiku województwa) do dnia 28 lutego 2015 roku, 
• które uległy likwidacji albo zostaną zlikwidowane w procesie weryfikacji, 
• w których wielkość RLM rzeczywista wynosiła poniżej 2 000 RLM, 
• które nie przekazały ankiety w formie elektronicznej i papierowej na potrzeby Master Planu 

w wymaganym terminie. 
 
Zgodnie z ustaleniami i przyjętą metodyką opracowania AKPOŚK2015, aglomeracje zostały podzielone 
na IV priorytety wg poniższych kryteriów: 
 
Priorytet I 
Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Są to aglomeracje powyżej 
100000 RLM, które spełniają co najmniej 2 warunki zgodności z dyrektywą a w wyniku weryfikacji 
wielkości RLM i po zrealizowaniu planowanych inwestycji, uzyskają pełną zgodność z dyrektywą 
91/271/EWG. 
 
Priorytet II 
Aglomeracje, które w wyniku zmian prawnych musiały przeprowadzić dodatkowe inwestycje 
gwarantujące im spełnienie warunków dyrektywy 91/271/EWG w zakresie oczyszczania ścieków 
(art. 5 ust. 2 dyrektywy) do dnia 31 grudnia 2015 r. 
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Priorytet III 
Aglomeracje, które do dnia 31 grudnia 2015 r. planowały spełnić warunki dyrektywy 91/271/EWG 
dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantować wyposażenie w sieć kanalizacyjną co 
najmniej na poziomie1): 
• 95% – aglomeracje o RLM < 100 000, 
• 98% – aglomeracje o RLM ≥ 100 000. 
 
Priorytet IV  
Aglomeracje, które przez realizację planowanych działań inwestycyjnych – po dniu 31 grudnia 2015 r. 
spełnią warunki dyrektywy 91/271/EWG dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantują 
wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie: 
• 95% – aglomeracje o RLM < 100 000, 
• 98% – aglomeracje o RLM ≥100 000. 
 
Ponadto do AKPOŚK2015 włączono Aglomeracje poza priorytetem (PP): 
Aglomeracje, które nie spełniają warunków dyrektywy 91/271/EWG, ale planują podejmowanie 
działań inwestycyjnych zbliżających je do wypełnienia wymogów dyrektywy, po dniu 31 grudnia 2015 
roku. 
 
Wnioski z Prognozy oddziaływania na środowisko wskazują, że realizacja AKPOŚK2015 przyczyni się 
ogólnie do poprawy środowiska, a zwłaszcza jakości wód, w tym Morza Bałtyckiego, co będzie 
pozytywnie wpływało również na funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz od wód zależnych. 
Prognoza wskazuje także na inne pozytywne skutki takie jak zwiększenie dostępności usług 
kanalizacyjnych ze względu na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i poprawę warunków sanitarnych 
ludności. Ponadto, stwierdziła zgodność Programu z celami i kierunkami podstawowych dokumentów 
strategicznych UE i Polski. Pozytywna ocena AKPOŚK2015 nie wyklucza jednak, że szereg 
przewidzianych do realizacji przedsięwzięć może znacząco negatywnie oddziaływać na niektóre 
elementy środowiska, w tym obszary Natura 2000 i powinny być rozwiązywane indywidualnie.  
Bardzo istotnym problemem o charakterze ogólnym jest zagospodarowanie zwiększonej masy osadów 
powstających na oczyszczalniach ścieków. Osady te powinny być zagospodarowane zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz celami określonymi w aktualizacji Krajowego planu gospodarki 
odpadami 2014 i wojewódzkimi planami gospodarki odpadami. Ponadto należy, przestrzegać hierarchii 
sposobów postępowania z odpadami oraz zapobiegać powstawaniu odpadów według zasad 
gospodarki cyrkulacyjnej. 
Uciążliwości dla środowiska będą powodowane przez sam proces budowy systemów kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków. Po wybudowaniu oczyszczalni ścieków mogą one stanowić źródło hałasu 
i zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni, w czasie ich eksploatacji. 
Niemniej jednak, wszystkie działania związane z gospodarką ściekową powinny być prowadzone 
z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz rozwiązań gwarantujących oszczędność 
energetyczną i surowcową. Podczas realizacji inwestycji należy również uwzględniać przepisy prawa 
krajowego i europejskiego dotyczących ochrony środowiska, w tym ochrony gatunkowej. 
 
Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG warunkami koniecznymi do spełnienia jej 
wymogów przez aglomerację są:  

• Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiadająca przynajmniej ładunkowi 
generowanemu na ich obszarze.  

• Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji.  

                                                 
1) Niższe wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%) w piśmie KE z dnia 21 lutego 

2014r.– wynika z późniejszych uzgodnień przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Środowiska 
z przedstawicielami KE. 



Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony Środowiska 

 

21 
 

Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami 
Prawa wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 
RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów.  

• Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% 

poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie2): 

 95% dla aglomeracji o RLM < 100 000, 

 98% dla aglomeracji o RLM ≥ 100 000. 
 
 
4.3. Dokumenty lokalne 

 Dokumenty wojewódzkie 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020 (aktualizacja).3 
  
Dla niniejszego Programu ważnym punktem odniesienia jest Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego do roku 2020 (SRWD) – dokument, który w sposób kompleksowy określa cele i kierunki 
rozwoju Dolnego Śląska w perspektywie długookresowej. Jako główne narzędzie polityki regionalnej 
SRWD w istotny sposób ukierunkowuje procesy rozwojowe województwa dolnośląskiego. 
Program stanowi uszczegółowienie zapisów SRWD w odniesieniu do kwestii środowiskowych.  
 
Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 (uchwalona 28.02.2013 r.) zakłada realizację 
wizji, według której Dolny Śląsk w 2020 będzie zintegrowaną wspólnotą regionalną, regionem 
konkurencyjnym, spójnym, otwartym i dynamicznym. Celem ma być nowoczesna gospodarka i wysoka 
jakość życia w atrakcyjnym środowisku. Dolny Śląsk ma być regionem koncentracji innowacyjnych 
podmiotów produkcyjnych i usługowych współpracujących z rozwiniętym sektorem badawczym 
oraz intensywnego rozwoju nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną 
i transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne miejsca do życia mieszkańców o coraz wyższych 
kwalifikacjach i rozwiniętej kulturze obywatelskiej. 
W ramach Strategii realizowane będą następujące cele: 

 rozwój gospodarki opartej na wiedzy, 

 zrównoważony transport i poprawa dostępności transportowej, 

 wzrost konkurencyjności z przedsiębiorstw, 

 ochrona środowiska naturalnego. Efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian 
klimatu i poprawa bezpieczeństwa, 

 zwiększenie dostępności technologii komunikacyjno-informacyjnych, 

 wzrost zatrudnienia i mobilności pracowników, 

 włączenie społeczne, podnoszenie poziomu i jakości życia, 

 podniesienie poziomu edukacji. Kształcenie ustawiczne. 
Biorąc pod uwagę specyfikę poszczególnych obszarów Strategia przewiduje działania w kierunku 
integracji poszczególnych regionów oraz dostosowane do tego obszary interwencji, obejmujące 
między innymi Gminę Leśna. 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach Strategii maja uwzględniać cele środowiskowe przyjęte 
w dokumentach krajowych oraz minimalizować negatywne oddziaływania na środowisko, 
ze szczególnym uwzględnieniem integralności sieci Natura 2000. 

                                                 
2) Niższe wartości wskaźników (95% i 98%), w stosunku do podanego (100%) w piśmie KE z dnia 21 lutego 2014 

r.– wynikają z późniejszych uzgodnień przedstawicieli KZGW i Ministerstwa Środowiska z przedstawicielami 
KE. 

3 http://www.umwd.dolnyslask.pl/rozwoj/aktualizacja-strategii-rozwoju-wojewodztwa-dolnoslaskiego/ 
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Wśród priorytetów znajdują się m. in. działania na rzecz energooszczędnych rozwiązań, zmniejszenia 
niskiej emisji, niskoemisyjnych form transportu i inne. 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Perspektywa 2020 (przyjęty 
27 marca 2014 r.) określa podstawowe uwarunkowania dla rozwoju województwa dolnośląskiego 
w poszczególnych dziedzinach: społecznych, gospodarczych i środowiskowych z punktu widzenia 
zharmonizowanej gospodarki przestrzennej, biorąc pod uwagę wymienioną wyżej Strategię Rozwoju 
Województwa Dolnośląskiego. Wskazuje też na obszary problemowe oraz przedstawia wizję rozwoju 
województwa w długookresowej perspektywie. 
 
Wojewódzki Programu Ochrony środowiska na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.4 (przyjęty 
18 lipca 2014 r.) stanowi aktualizację Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015. W Programie uznano jako najpilniejsze do 
rozwiązania problemy w zakresie: 
 gospodarki wodnej: zanieczyszczenia punktowe, zbyt małą retencję, za małe środki na ochronę 

przed powodziami i suszami i niedokończoną budowę zintegrowanego systemu alarmowego, 
 odnawialnych źródeł energii: wzrost deficytu energii, użycie nieodnawialnych źródeł energii, małe 

wykorzystanie OZE, 
 ochrony przed hałasem: wzrost natężenia hałasu, 
 gospodarki odpadami: brak zintegrowanego zarządzania odpadami, duże masy odpadów 

odprowadzane na składowiska, niskie poziomy recyklingu i ponownego użycia, 
 powietrza: przekroczenia poziomów dopuszczalnych zanieczyszczeń pyłem (PM2,5 i PM10), B(a)P 

i arsenu, a także ozonu, małą liczbę realizowanych PONE. 
Program przewiduje działania priorytetowe z zakresu:  
 planowania przestrzennego, systemu transportowego, przemysłu i energetyki, budownictwa 

i gospodarki komunalnej,  
 rolnictwa, turystyki i rekreacji, aktywizacji rynku do działań pro środowiskowych,  
 poprawy jakości powietrza,  
 wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  
 poprawy jakości wód,  
 racjonalizacji gospodarki odpadami,  
 ochrony powierzchni ziemi,  
 ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, 
 racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, racjonalnego gospodarowania zasobami 

geologicznymi, 
 efektywnego wykorzystania energii,  
 ochrony zasobów przyrodniczych, ochrony i zwiększania zasobów leśnych, edukacji ekologicznej, 

poprawy bezpieczeństwa ekologicznego, ochrony przed powodzią i suszą, 
 ochrony przeciwpożarowej i zwiększenia bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych. 
 
W zakresie priorytetów dotyczących powietrza - „Powietrze atmosferyczne” w tym: przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomów docelowych 
benzo(a)pirenu i arsenu, przekroczenie poziomu celu długoterminowego określonego dla ozonu 
ze względu na ochronę zdrowia ludzi, mała ilość zrealizowanych Programów Ograniczania Niskiej 
Emisji, niska jakość sieci przesyłowej niskiego napięcia, miejscowe i okresowo wysokie stężenie pyłów 
i zanieczyszczeń gazowych, spalanie w małych piecach domowych niskiej jakości paliw oraz odpadów 
przyjęto w Obszarze: POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA następujące priorytety  
 
 

                                                 
4 http://www.irt.wroc.pl/images/foto-serwis-irt/spoleczenstwo/uchwala_o_PZPWD/PZPWD_27.03.2014.pdf 
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Priorytet: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego  
 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego.  
 
Cele krótkoterminowe do roku 2017  

1. Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza co najmniej na poziomie 
określonym prawem lub poniżej tego poziomu.  

2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł przemysłowych, 
komunikacyjnych i komunalnych tzw. niskiej emisji.  

3. Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń 
zanieczyszczeń.  

4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.  
 
Priorytet: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii  
 
Cele długoterminowe do roku 2021  

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

2. Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie 
wykorzystania biopaliwa II generacji.  

 
Cele krótkoterminowe do roku 2017  

1. Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska.  
2. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  
3. Zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głownie energetyki wiatrowej, 

biogazowi, instalacji na biomasę i solarnych), w tym małych i mikroźródeł. 
 
Priorytet: Efektywne wykorzystanie energii  
 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Zrównoważony rozwój sektora energetycznego zmierzający do poprawy efektywności energetycznej 
we wszystkich sektorach gospodarki w województwie dolnośląskim (bezpieczeństwo energetyczne).  
 
Cele krótkoterminowe do roku 2017  

1. Osiągnięcie do 2016 roku oszczędności energii o 9% w stosunku do średniego zużycia energii 
finalnej z lat 2001- 2008.  

2. Zapewnienie bezpiecznego i efektywnego wykorzystania zasobów energii.  
3. Dążenie do utrzymania zero energetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki bez 

wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną. 
 
Obszar: KSZTAŁTOWANIA POSTAW EKOLOGICZNYCH  
 
Priorytet: Edukacja ekologiczna  
 
Cel długoterminowy do roku 2021  
Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup społeczeństwa w odniesieniu 
do konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw z zakresu edukacji 
ekologicznej.  
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Cele krótkoterminowe do roku 2017  
1. Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców województwa dolnośląskiego, zgodnie z zasadą 

"myśl globalnie, działaj lokalnie"  
2. Rozwój systemu stałej współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego.  
3. Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej. 
 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 (uchwalony 
27 czerwca 2012 r.) wprowadza nowy, zgodny z założeniami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 152 poz. 897 ze zm.) system gospodarki odpadami komunalnymi w województwie w tym 
uporządkowanie działania systemu. Celem nadrzędnym jest stworzenie systemu gospodarki odpadami 
zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania 
z odpadami. Plan nakreśla cele szczegółowe i kierunki działań w zakresie: 
 utrzymania poziomu prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów, pomimo wzrostu 

gospodarczego kraju wyrażonego za pomocą PKB, 
 zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, 
 tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z 

wymogami ochrony środowiska, 
 zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, 
 wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
 zmniejszenia liczby czynnych składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
 zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 
 
Programy ochrony powietrza 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął 12 lutego 2014 r. Program Ochrony Powietrza dla 
Województwa Dolnośląskiego. Programu Ochrony Powietrza – aktualizacja – strefa dolnośląska. 
Program opracowany został w związku z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych pyłu 
zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu 
w 2011 r. Głównym celem Programu jest poprawa jakości powietrza do poziomów dopuszczalnych 
i docelowych. Program przewiduje realizację następujących działań: 
 obniżenie emisji z ogrzewania indywidualnego, 
 podłączenie do sieci cieplnej, 
 wzrost efektywności energetycznej miast i gmin 
 modernizacja i remonty dróg powiatowych i gminnych w sieci kompleksowej TEN-T, w tym 

inwestycje na rzecz poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na tych drogach (ITS), 
 czyszczenie ulic, 
 rozwój zintegrowanego systemu kierowania ruchem ulicznym, 
 ograniczenie użytkowania samochodów osobowych w śródmieściu i ujednolicenia zasad 

ich parkowania (system Park & Ride) stosowanie przyjaznych środowisku samochodów 
dostawczych, 

 rozwoju form i środków transportu alternatywnego dla podróży samochodem osobowym; w tym 
zakresie stworzenia zintegrowanego systemu transportu miejskiego oraz nowoczesnego i 
interoperacyjnego systemu transportu kolejowego, 

 zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej poprzez: odpowiednią politykę cenową, 
 reformowanie systemu taryfowego w stronę preferencji dla biletów okresowych, poprawę 

warunków ruchu autobusów w celu skrócenia czasu przejazdu na poszczególnych liniach, 
 modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych, podnoszenie jakości obsługi pasażerów, 
 wprowadzenie nowoczesnych systemów informowania pasażerów o aktualnych warunkach ruchu, 

doskonalenie systemu zarządzania i finansowania zadań komunikacji zbiorowej, 
 hamowanie dekoncentracji osadnictwa na obszarach, które nie będą mogły być efektywnie 

obsługiwane przez transport zbiorowy, 
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 koncentrację miejsc pracy, nauki i usług w obszarach, w których rozwinięta jest komunikacja 
zbiorowa, 

 rezerwowanie terenów na parkingi oraz infrastrukturę dla potrzeb komunikacji zbiorowej, 
 rozwój systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowerowej, 
 ograniczenie emisji niezorganizowanej pyłów z kopalni, 
 monitoring inwestycji budowlanych pod kątem ograniczenia niezorganizowanej emisji pyłów, 
 zwiększanie udziału zieleni w przestrzeni miast, 
 zapisy w planach zagospodarowania przestrzeni umożliwiające ograniczenie emisji 
 zanieczyszczeń powietrza, 
 uwzględnianie w planach urbanistycznych potrzeb ruchu pieszego i rowerowego oraz zapewnienie 

dogodnych i bezpiecznych dojść do przystanków autobusowych  
 edukacja ekologiczna, 
 system prognoz krótkoterminowych stężeń zanieczyszczeń. 
 
Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2013–2017.  
Dokument ten wskazuje na konieczność przedsięwzięcia działań mających na celu ograniczenie 
negatywnego oddziaływania dróg. W odniesieniu do gminy, stosowanie działań bezpośrednich takich 
jak wymiana nawierzchni czy stosowanie elementów uspokojenia ruchu nie będą wystarczająco 
skuteczne, gdyż już częściowo zostały zastosowane. Budowa zabezpieczeń w postaci ekranów 
akustycznych również jest znacząco utrudniona, gdyż wymagałaby wygospodarowania miejsca, 
którego zazwyczaj w najbardziej newralgicznych miejscach zdecydowanie brakuje. Pozostaje zatem 
konieczność zastosowania rozwiązań o szerszym znaczeniu polegających na budowie obwodnic, które 
pozwolą na przeniesienie ruchu w szczególności tranzytowego poza obręb miejsc szczególnie 
narażonych na hałas. Zalecana jest weryfikacja miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz ich uszczegółowienie w szczególności w miejscach zidentyfikowanych znacznych 
przekroczeń. Przy weryfikacji istniejących oraz tworzeniu nowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zaleca się izolowanie terenów mieszkalnych od bezpośredniego sąsiedztwa 
analizowanych odcinków dróg przy zastosowaniu pasów terenów pod zabudowę niechronioną, 
np. tereny usługowe. 
 

 Dokumenty powiatowe 

Do dokumentów strategicznych dotyczących Miasta i Gminy Leśna na poziomie lokalnym należy 
zaliczyć: PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU LUBAŃSKIEGO. 
Program ochrony środowiska dla powiatu lubańskiego na lata 2013 – 2016 z uwzględnieniem lat 2017- 
-2020 jest dokumentem, który analizuje istniejący stan poszczególnych komponentów środowiska 
przyrodniczego oraz przedstawia cele i zadania konieczne do realizacji w poszczególnych obszarach 
interwencji. Mają one zachować dobry stan środowiska, a tam gdzie konieczna jest poprawa 
– przedstawić zadania naprawcze. Program ochrony środowiska z założenia zakłada szeroko pojętą 
ochronę środowiska.  
Podczas opracowania dokumentu korzystano z dostępnych danych, kierując się zasadą, że powinny być 
one zestandaryzowane i porównywalne pomiędzy gminami. Przy sporządzaniu Programu posługiwano 
się metodą opisową, która polegała na charakterystyce zasobów środowiska powiatu, określeniu stanu 
środowiska przyrodniczego i jego zagrożeń (zagrożeń wewnętrznych oraz zewnętrznych). Do opisu 
posłużono się danymi pochodzącymi ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu, poszczególnych gmin oraz 
z innych jednostek i podmiotów działających na tym terenie. Do przeprowadzenia analizy zostały 
wykorzystane również dane zgromadzone przez WIOŚ, GUS, PIG-PIB, dostępną literaturę tematu oraz 
ustalenia własne.  
Cele ekologiczne oraz kierunki interwencji określono na podstawie zdiagnozowanego stanu środowiska 
przyrodniczego oraz stwierdzonych aktualnych presji na zasoby przyrodnicze występujących po stronie 
wykorzystania środowiska przez człowieka. 
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Podstawą diagnozy było określenie stanu aktualnego środowiska, który warunkuje odporność systemu 
przyrodniczego na jego zagospodarowanie i użytkowanie. Czynnikami, które mogą zagrażać jakości 
środowiska są głównie czynniki antropogeniczne, w tym przede wszystkim rozwijający się przemysł 
oraz działalność gospodarcza, rozwijająca się zabudowa, korzystanie z zasobów środowiska (przede 
wszystkim eksploatacja kopalin, pobór wód, zrzut ścieków komunalnych i przemysłowych, historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi).  
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla powiatu lubańskiego na lata 2013-2016 
z uwzględnieniem lat 2017-2020” opracowana została z uwzględnieniem układu strukturalnego 
„Wytycznych...” i zawiera wszystkie wyszczególnione w Polityce ekologicznej elementy. Są to głównie: 
- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska, 
- narzędzia i instrumenty realizacji programu, 
- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu, 
- kontrola realizacji programu. 
Program ochrony środowiska dla powiatu lubańskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017- 
-2020 zawiera takie elementy jak: 
OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 
-  Ochrona przyrody i krajobrazu, 
-  Ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 
-  Ochrona powierzchni ziemi, 
-  Ochrona zasobów kopalin, 
ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII 
-  Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji, 
-  Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, 
-  Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy, 
ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA, JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 
EKOLOGICZNEGO 
-  Jakość wód, 
-  Zanieczyszczenie powietrza, 
-  Gospodarka odpadami, 
-  Poważne awarie, 
-  Oddziaływanie hałasu, 
-  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 
Struktura Aktualizacji Programu obejmuje: 
1. Omówienie kierunków ochrony środowiska w poszczególnych gminach i w całym powiecie 
w odniesieniu do racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, w tym racjonalnego użytkowania 
lasów i zasobów przyrodniczych, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony 
powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych z podaniem ich stanu aktualnego. 
2. Ocenę stanu umożliwia identyfikację potrzeb w tym zakresie. Stan docelowy zostanie osiągnięty po 
zrealizowaniu zaproponowanych zadań stanowiących zarówno zadania Powiatu Lubańskiego, Gmin 
należących do powiatu, a także instytucji i podmiotów działających na analizowanym terenie. 
Dowodów osiągania stanu docelowego dostarczać będzie ocena efektów działalności środowiskowej, 
dokonywana okresowo (według ustawy, co 2 lata) w formie Raportu z Realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Lubańskiego. 
Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz zadań 
własnych - powiatowych, czyli finansowanych w większości ze środków własnych i koordynowanych, 
czyli takie, które realizowane są na terenie powiatu lubańskiego, ale nie koniecznie ze środków 
będących we władaniu powiatu. Zadania te będą realizowane często bez zaangażowania środków 
finansowych powiatu przez przedsiębiorstwa działające na obszarze powiatu czy mieszkańców. 
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Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań, planowane efekty 
ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć a także jednostkami pełniącymi funkcję 
partnerujących w realizacji tych zadań. Harmonogramy pomagają w realizacji całości zamierzeń 
inwestycyjnych Powiatu. 
Aktualizacja programu to przede wszystkim przedstawienie zadań, które zostaną zrealizowane 
w najbliższych 8 latach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego powiatu i tworzenia 
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Planowane nakłady na realizację 
zadań własnych powiatu w latach 2013-2020 na ochronę środowiska szacuje się na około 0,8 mln zł. 
Największe środki planowane są na zadania gmin związanych z ochroną gospodarki wodno-ściekową 
(16 mln). 
Aktualizacja Programu zawiera omówienie uwarunkowań finansowych Powiatu Lubańskiego. 
Na podstawie budżetów powiatu z ostatnich lat i planu budżetu na rok 2013 i szacunkowych kosztów 
zaproponowanych zadań nakreślono ogólną sytuację finansową Powiatu, przeprowadzono prognozę 
budżetową oraz przeanalizowano możliwości Powiatu w zakresie realizacji najważniejszych zadań. 
Analiza ta pokazuje jak duże powinno być zaangażowanie środków finansowych pochodzących 
z zewnątrz na realizację zaplanowanych działań. Zostały przedstawione potencjalne i możliwe do 
pozyskania źródła bezzwrotnego, a także preferencyjnego i komercyjnego dofinansowania. 
Dzięki wyznaczeniu i identyfikacji problemów możliwe jest określenie celów, do jakich należy dążyć 
w ciągu najbliższych 8 lat wdrażania programu. 
Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie powiatu lubańskiego są: 
-  niska emisja, 
-  zły stan dróg na terenie powiatu, 
-  nieuporządkowana gospodarka wodno-ściekowa, 
-  niska świadomość ekologiczna mieszkańców. 
Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie powiatu 
lubańskiego w celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości 
atmosfery. 
W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego powiat realizuje na bieżąco zadania polegające na 
termomodernizacji budynków będących w jego zarządzie. Natomiast gminy we własnym zakresie 
przeprowadzają działania w budynkach komunalnych, polegające na zmniejszeniu zapotrzebowania na 
energię i paliwa. Są to głównie działania polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
dociepleniu dachów, ścian zewnętrznych, a także wymiana instalacji i źródła ciepła. Gminy także 
w miarę możliwości finansowych starają się modernizować budynki komunalne w celu ograniczenia 
strat ciepła oraz ograniczenie ilości spalanych paliw. W celu zmniejszenie zanieczyszczeń liniowych 
planuje się kontynuacje działań związanych z modernizacją dróg powiatowych i gminnych. 
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, niezbędna jest likwidacja niekontrolowanych zrzutów 
ścieków bytowych do rzek płynących przez teren powiatu, niezwykle ważnym w tym zakresie zadaniem 
jest inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie 
funkcjonują na terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem 
zanieczyszczenia wód. 
W niektórych zakładach przemysłowych wprowadzane są technologie ograniczające ilość zużywanej 
wody w innych powinno się promować wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, jako elementu 
pozwalającego na ograniczenie zrzutu zanieczyszczonych wód do środowiska, a także zmiany 
technologii, poprawę stanu zakładowych sieci wodociągowych, itp. 
W rolnictwie należy się skupić na stosowaniu najlepszych dostępnych praktyk rolniczych, co powinno 
doprowadzić ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników. 
W tym celu należy prowadzić działania w kierunku: 
-  rozbudowy i modernizacji istniejących oczyszczalni ścieków, 
-  budowy nowych oczyszczalni ścieków, 
-  modernizacji istniejących i budowy nowych odcinków kanalizacji, 
-  modernizacji istniejących i budowy nowych ujęć i stacji uzdatniania wody, 
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-  modernizacji istniejących i budowy nowych odcinków sieci wodociągowej (kolektorów głównych 
i sieci rozdzielczych). 

W ramach programu planuje się, że w ciągu 8 najbliższych lat na terenie powiatu lubańskiego zostaną 
zrealizowane także z udziałem środków finansowych unijnych zadania o wartości ponad 44 mln złotych, 
będą to przede wszystkim przebudowy, modernizacje i remonty dróg powiatowych i gminnych. Na ten 
cel planuje się przeznaczyć około połowę tych środków tj. 20 mln złotych. Nie bez znaczenia są także 
inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, na ten cel w najbliższych latach gminy 
planują przeznaczyć około 22% wszystkich wydatków opisanych niniejszym opracowaniem, jest to 
ponad 16 mln złotych. 
W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji jest racjonalne 
gospodarowanie zasobami glebowymi i ich ochrona przed degradacją. Cel ten osiągnąć można przez 
właściwą gospodarkę rolną dostosowaną do panujących warunków glebowych i ukształtowania 
terenu. 
Lokalizacja złóż kopalin jest trwałym elementem obrazu przestrzennego każdego regionu, w związku 
z tym obiekty te powinny stanowić repery dla sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. 
Podejmując eksploatację należy mieć na uwadze, iż kopaliny są szczególnym zasobem przyrodniczym, 
który jest nieodnawialny, a jego występowanie jest związane z określonym miejscem. Zatem ochrona 
udokumentowanych złóż kopalin, jak i stwierdzonych obszarów perspektywicznych ich wystąpień jest 
szczególnie ważna. 
Zadaniem przyczyniającym się do ograniczenia zanieczyszczenia gleb nawozami mineralnymi jest 
coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin dokonywana przez samych 
rolników. Badanie poziomu pH i zawartości metali ciężkich daje możliwość porównania wyników 
i określenia, w jakim kierunku zmierza stan środowiska. 
Na terenie powiatu lubańskiego występują obszary, na których hałas przenikający do środowiska 
kształtuje klimat akustyczny. Są to głównie centra miast, istotnym źródłem hałasu są drogi 
wojewódzkie, a także krajowe przebiegające przez obszar powiatu. 
Bardzo ważnym elementem i celem krótkoterminowym w zakresie ochrony przed hałasem jest: 
- ustalenie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wydzielonych terenów pod 

realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być potencjalnymi 
źródłami hałasu do środowiska, co umożliwi lokalizację zakładów produkcyjnych i przemysłowych, 
z dala od terenów mieszkaniowych i turystycznych, 

- niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do 
środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji. 

- ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej 
W zakresie ochrony przyrody najwyższy poziom walorów przyrodniczych na terenie powiatu 
lubańskiego wyznaczają obszary NATURA 2000. Dla ochrony całości dziedzictwa przyrodniczego 
powiatu oraz kształtowania systemu terenów zieleni należy podjąć następujące zadania: 
- Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wdrażania obszarów i obiektów chronionych 

istniejących i projektowanych na mocy przepisów ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów na 
styku sąsiadujących gmin, bądź gmin powiatu i powiatów sąsiednich; 

- Prowadzenie ewidencji indywidualnych form ochrony przyrody (we współdziałaniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody); 

- Udział w tworzeniu „dynamicznego i nowoczesnego modelu” ekosystemowej i siedliskowej 
ochrony środowiska przyrodniczego poprzez zachowanie ciągłości „węzłów”, „korytarzy” 
i „łączników” ekologicznych, zwłaszcza w obrębie równoleżnikowego systemu dolin cieków 
wodnych (rz. Kwisa, Nysa Łużycka) oraz kompleksów leśnych, 

- Koordynacja i dalszy rozwój sieci tras i ścieżek rowerowych, 
- Wsparcie organizacyjne rekultywacji i rewitalizacji przeobrażonych i zdegradowanych terenów 

poeksploatacyjnych, 
- Poszukiwanie w miarę bezkolizyjnego współistnienia priorytetowych inwestycji gospodarczych dla 

powiatu lubańskiego z wykazanymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi terenów przyległych. 
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Lasy Nadleśnictw na terenie powiatu w przeważającej części wchodzą w obszary chronione, 
co ukierunkowuje działania administracji Lasów Państwowych do dążenia do uzyskania 
„proekologicznego modelu” gospodarki leśnej, tj. trwałego zachowania lub odtwarzania 
naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej. Praktycznie dotyczy to 
bieżącej realizacji zapisów planów urządzania lasów nadleśnictw oraz „Programów ochrony 
przyrody”, zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu obowiązywania planów. 
Renaturalizacja lasów na terenie powiatu powinna wiązać się z dostosowaniem składu gatunkowego 
wprowadzanych drzewostanów do charakteru siedlisk. 
Właściwa współpraca nadleśnictw z różnymi podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi 
zagospodarowaniem i użytkowaniem turystycznym lasów, wymaga, a w przyszłości w coraz większym 
stopniu wymagać będzie, systematycznej koordynacji działań. Działania te winny być oparte przede 
wszystkim na promocji walorów turystycznych regionu. 
Priorytetem podstawowym gospodarki leśnej, niezmiennym dla lasów w powiecie, jest utrzymanie 
ciągłości i trwałości lasu oraz wdrażanie wielofunkcyjnego modelu gospodarki leśnej. Koszty, które 
należy ponieść na zapewnienie realizacji tego priorytetu, będą różne, a zależeć będą w głównej mierze 
od uwarunkowań przyrodniczych, aktualnego stanu lasu oraz prognozowania i ograniczania skutków 
zagrożenia. 
Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, biorącego aktywny udział w procesie dbania 
o środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba prowadzić na bieżąco 
i nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem jest ukształtowanie 
aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców powiatu lubańskiego w sferze konsumpcji, a także 
ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz postępowania z odpadami. 
Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców przyczyni się do zwiększenia 
efektywności prowadzonych działań na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenia niskiej emisji, 
zmniejszenie ładunku zrzutu ścieków surowych do rzek i potoków a także pozyskanie większej 
surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko. 
 

 Dokumenty na poziomie gminnym 

Do innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta i Gminy Leśna na poziomie lokalnym należy 
zaliczyć:  
 
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Leśna” to strategiczny dokument dla Miasta 
i Gminy Leśna, mający wpływ na lokalną gospodarkę ekologiczną i energetyczną. Potrzeba 
sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika z zobowiązań, określonych 
w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, 
przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 rok. Protokół ten przewiduje do roku 2020: 
- redukcję emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu w roku 

bazowym (w niniejszym Planie przyjęto rok 2012),  
- zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20 % w ogólnym zużyciu energii,  
- redukcję zużycia energii pierwotnej o 20 %.  
 

Celem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Leśna jest przedstawienie zakresu działań 
możliwych do realizacji w związku z ograniczeniem zużycia energii finalnej we wszystkich sektorach na 
terenie gminy, a co za tym idzie z redukcją emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2. Osiągnięcie tego 
celu bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców gminy.  
Cel główny gmina zamierza osiągnąć poprzez realizację następujących celów szczegółowych:  
- promowanie gospodarki niskoemisyjnej w gminie,  
- efektywne gospodarowanie energią w gminie,  
- zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
- redukcja gazowych i pyłowych zanieczyszczeń powietrza, w tym CO2 ,  
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- podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz ich wpływ na lokalną gospodarkę 
ekoenergetyczną i jakość powietrza.  

 

Celem opracowania i uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Leśna to przede 
wszystkim realizacja celów zawartych w pakiecie klimatyczno-energetycznym, do których należą:  
- redukcja emisji gazów cieplarnianych,  
- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  
- redukcji zużycia energii finalnej – poprawa efektywności energetycznej  
 
W przypadku Gminy Leśna przyjętym celem strategicznym jest: „zwiększanie kapitału ludzkiego, 
wspieranie przedsiębiorczości, otwartości, serdeczności i zrównoważonego rozwoju. Inwestycja 
w kapitał ludzki jest gwarantem rozwoju społeczno-gospodarczego i turystycznego Gminy Leśna”. 
 
Podstawą określenia zadań zmierzających do realizacji celów strategicznych, są obszary wyznaczone 
przez cele szczegółowe – pozwalają one zakreślić priorytetowe sfery, na które może oddziaływać Plan 
Gospodarki Niskoemisyjnej, które z jednej strony znacząco przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla 
z drugiej cechują się potencjałem do obniżenia tego niekorzystnego oddziaływania. Cele szczegółowe 
określono jako ramowe dla dalszego podejmowania decyzji oraz funkcjonowania monitoringu realizacji 
przedsięwzięć PGN.  
Cele szczegółowe:  
1. Ograniczenie emisji CO2 oraz emisji zanieczyszczeń z instalacji wykorzystywanych na terenie 

gminy, a także emisji pochodzącej z transportu, zużycia energii elektrycznej i paliw opałowych.  
2. Zwiększenie energii pochodzącej z źródeł odnawialnych.  
3. Realizacja idei wzorcowej roli sektora publicznego w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią.  
4. Promocja wizji zrównoważonego transportu.  
5. Promocja efektywnego energetycznie oświetlenia.  
 
Miasto i Gmina Leśna od wielu lat prowadzi działania mające na celu zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń powietrza poprzez efektywne i racjonalne wykorzystanie energii. Większość z tych 
działań to zadania inwestycyjne polegające na: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
czy też wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne. Aby ocenić efekt realizacji powyższych 
działań jako rok bazowy przyjęto rok 2005 (wybór roku bazowego wynika z faktu możliwości 
pozyskania wiarygodnych danych dotyczących zużycia energii w tym okresie). Rokiem obliczeniowym 
jest rok 2014. Rokiem docelowym, dla którego zostały opracowane prognozy zarówno w scenariuszu 
niezakładającym działań niskoemisyjnych jak i scenariuszu niskoemisyjnym jest rok 2020. W celu 
zdiagnozowania stanu istniejącego pozyskano dane dla zużycia ciepła, gazu, energii oraz zużycia paliw 
transportowych. Na podstawie wszystkich uzyskanych danych stworzono bazę emisji CO2, która 
pozwoliła zidentyfikować główne obszary problemowe Miasta i Gminy Leśna, są to:  
- wysoka emisja CO2 z tytułu zużycia energii elektrycznej we wszystkich sektorach,  
- intensywny wzrost emisji liniowej w analizowanych latach.    
 
W celu osiągnięcia zamierzonego przez gminę celu należy wprowadzić działania ograniczające zużycie 
energii finalnej, a co za tym idzie emisji CO2 skierowane do wszystkich sektorów. Do działań tych należy 
przede wszystkim:  
- modernizacja systemów ogrzewania obiektów publicznych,  
- wymiana źródeł ciepła,  
- zwiększenie udziału OZE w produkcji energii we wszystkich sektorach,  
- wymiana energochłonnego oświetlenia wewnętrznego,  
- modernizacja oświetlenia ulicznego,  
- promocja zielonej energii i racjonalizacja zużycia paliw i energii.  
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„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Leśna” składa się z trzech bloków tematycznych:  
W pierwszej części opracowania dokonano charakterystyki gminy Leśna z perspektywy aspektów 
wpływających na emisję CO2 do atmosfery w szczególności przeanalizowano zmiany ilości 
mieszkańców gminy, ilości zarejestrowanych gospodarstw oraz ilości obiektów mieszkalnych na 
terenie gminy. Ocenie poddano również zgodność opracowania z przepisami krajowymi, dokumentami 
strategicznymi oraz wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
W drugiej części dokumentu zaprezentowano raport z inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla na 
terenie gminy w podziale na źródła tej emisji tj. paliw opałowych, paliw transportowych, energii 
elektrycznej. W trzeciej części opracowania wskazano działania, które mogą stanowić remedium, na 
rosnącą emisję CO2 na terenie gminy. Wraz z działaniami wskazano potencjalne źródła ich 
finansowania, które powinny sprzyjać realizacji założonych celów. 
 
 „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Leśna” to dokument, pozwalający na osiągnięcie 
celów pakietu klimatyczno-energetycznego Europy.  
Dokument opracowany został zgodnie z zaleceniami dotyczącymi wymaganej zawartości Planów 
Gospodarki Niskoemisyjnej, które obejmują:  

- wyznaczenie celów planu gospodarki niskoemisyjnej w zakresie: redukcji emisji gazów 
cieplarnianych, zwiększenie do roku 2020 udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 
redukcję energii finalnej 

- opisanie planowanych: zadania inwestycyjne i nie inwestycyjne  

a) zadań inwestycyjnych w zakresie:  
- zużycia energii w budynkach, oświetlenia ulicznego, zużycia energii w przemyśle i usługach  
- zużycia energii w transporcie,  
- gospodarce odpadami,  
- produkcji energii z źródeł odnawialnych  
b) zadań nieinwestycyjnych (takich jak: planowanie gminne, zamówienia publiczne, strategia 
komunikacyjna, promowanie gospodarki niskoemisyjnej)  

- określenia mierników osiągnięcia celów  
- wyznaczenie planu wdrażania  
- wyznaczenie planu monitorowania  
- określenie źródeł finansowania  
- odniesienia do Programów Ochrony Powietrza 
 
Zakres „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Leśna„ jest zgodny z założeniami 
przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno–energetycznego, którego głównymi celami, jest:  

 redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,  

 wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE do 20% w 2020 r., dla Polski ustalono wzrost 
do 15%,  

 zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.  
 
Przyjęte w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy „zadania inwestycyjne w priorytecie 
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PRIORYTET 1 są ściśle powiązane z celami 
szczegółowymi PGN wymienionymi powyżej.  
 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY LEŚNA NA LATA 2013-2016 
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 AKTUALIZACJA 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna został opracowany zgodnie z zapisami ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.), jako narzędzie 
prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie.  
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Realizacja Programu powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz zapewnić 
skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla stałego 
i ciągłego wdrożenia wymagań aktualnie obowiązującego prawa.  
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013-2020 opracowana 
została z uwzględnieniem układu strukturalnego „Wytycznych...” i zawiera wszystkie wyszczególnione 
w Polityce ekologicznej elementy. Są to głównie:  

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,  

- poprawa jakości środowiska,  

- narzędzia i instrumenty realizacji programu,  

- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,  

- kontrola realizacji programu.  
Celem głównym programów ochrony środowiska, opracowywanym cyklicznie na różnych szczeblach, 
jest poprawa stanu środowiska. Z realizacją przedmiotowego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Leśna nie wiążą się znaczące, negatywne oddziaływania na środowisko.  
Jako pozytywne skutki wynikające z realizacji programu wymienić można:  
- ograniczenie emisji przemysłowych i komunalnych w zakresie hałasu, zanieczyszczeń powietrza, 

wód i gleb, 

- zachowanie i poprawę bioróżnorodności gminy, poprzez objęcie ochroną nowych terenów 
przyrodniczo cennych, oraz ustanowienie na pozostałych obszarach zasad korzystania ze 
środowiska zapewniających stabilność ekosystemów, 

- ukierunkowanie stylu życia mieszkańców w kierunku optymalizacji użytkowania zasobów 
środowiska, rozwoju społecznych inicjatyw ochrony przyrody i poprawnego kształtowania siedlisk 
przyrodniczych na terenach prywatnych. 

Cele i kierunki jakie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Leśna na lata 2013- 
-2016 z perspektywą do roku 2020 mają na celu optymalne wykorzystanie środków gminnych, 
dla osiągnięcia jak najwyższej jakości środowiska. Wybór priorytetów i harmonogram realizacyjny 
określają politykę ekologiczną gminy. W przypadku nieprawidłowej realizacji programu, bądź braku 
realizacji mogą wystąpić następujące skutki:  
- obniżenie standardów życia mieszkańców w wyniku wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego oraz wzrost hałasu emitowanego do środowiska,  

- postępujące obniżenie jakości powietrza na terenach zabudowanych, wynikające z zaniechania 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i możliwości oszczędzania energii ,  

- degradacja obszarów o wysokiej bioróżnorodności w wyniku zaniechania lub niewłaściwej ochrony 
na etapie planowania przestrzennego i realizacji poszczególnych inwestycji ,  

- degradacja wód powierzchniowych i gruntowych, na skutek niekontrolowanego odprowadzania 
ścieków z gospodarstw niepodłączonych do kanalizacji ,  

- braku wzrostu poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i rozwoju negatywnych wzorców 
konsumpcji , w przypadku braku bądź niewłaściwej edukacji ekologicznej,  

- ograniczenie inicjatyw obywatelskich w zakresie ochrony środowiska i promocji rozwoju 
zrównoważonego, obniżenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska mieszkańców 
i wrażliwości na działania zagrażające jego jakości,  

- zagrożenie celów ochrony obszarów Natura 2000 związane z nieuwzględnieniem wymagań 
ochronnych w planach zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju gminy,  
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Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leśna  
Celem studium jest sformułowanie polityki przestrzennej Gminy Leśna, przez ustalenie zasad rozwoju 
i kształtowania jej struktury w zakresie:  
- umożliwienia wielofunkcyjnego rozwoju z zachowaniem zasad ładu przestrzennego i zasady 

rozwoju zrównoważonego,  
- stworzenia odpowiednich warunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji,  
- poprawę ładu przestrzennego oraz minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających 

z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji,  
- poprawa warunków życia mieszkańców gminy,  
- zwiększenie konkurencyjności obszaru gminy,  
- ochrony gruntów leśnych,  
- ochrony środowiska,  
- zapewnienie możliwości rozwoju przedsiębiorczości, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

wynikających z potrzeby ochrony środowiska naturalnego, kulturowego a także potrzeby 
zwiększenia efektywności gospodarczej,  

- polityka przestrzenna wyrażona w niniejszym studium prowadzić ma do wykorzystania 
zróżnicowanych uwarunkowań i zapewnienia zrównoważonego rozwoju gminy,  

- studium ma służyć promocji gminy poprzez przedstawienie jej walorów, oraz możliwości 
lokalizowania inwestycji.  

 
Strategia rozwoju Gminy Leśna na lata 2014-2025  
 
Cel strategiczny 3: Gmina zintegrowana przestrzennie  
Cel operacyjny 3.3: Bezpieczna, ekologiczna i czysta Gmina  
 
Obejmuje działania z zakresu ochrony środowiska (likwidacja dzikich wysypisk, edukacja, wsparcie 
rozwoju odnawialnych źródeł energii, domów pasywnych, gospodarki niskoemisyjnej), czystości 
i bezpieczeństwa Gminy, w tym bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
 
 
4.4. Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Leśna  
 
Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska jest dalszy, zrównoważony rozwój gminy oraz 
stworzenie spójnej polityki środowiskowej.  
Istotą Programu jest skoordynowanie zaplanowanych w nim działań z działaniami prowadzonymi przez 
administracją rządową, samorządową (starostwo powiatowe, urzędu gminy) oraz przedsięwzięciami 
realizowanymi przez przedsiębiorców i społeczeństwo, a następnie ich realizacja przez wskazane 
podmioty przy efektywnym wykorzystaniu dostępnych środków finansowych.  
Program określa cele i zadania krótkoterminowe o raz zadania długookresowe, przewidziane do 
realizacji do roku 2024. Program wyznacza priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań 
proekologicznych, jak również środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym także mechanizmy 
prawno–ekonomiczne.  
Opracowanie oraz uchwalenie dokumentu przez Radę Gminy pozwoli na wypełnienie ustawowego 
obowiązku oraz przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie 
miasta. Podjęte działania wpłyną na długotrwałą poprawę jakości środowiska naturalnego 
i podniesienie jakości życia jego mieszkańców. 
Aby osiągnąć wyznaczony nadrzędny cel niezbędne jest przeprowadzenie oceny stanu środowiska 
naturalnego na terenie Miasta i Gminy Leśna, zdiagnozowanie głównych problemów ekologicznych 
oraz sposobów ich rozwiązania. W tym celu zaproponowano konkretny harmonogram działań 
ekologicznych. 
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Niniejszy Program opracowano w celu:  
- Ograniczenia negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko naturalne, 
- Dążenia do sukcesywnej poprawy stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Leśna, 
- Racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska.  
Harmonogram realizacyjny Programu ochrony środowiska zakłada realizację działań Gminy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, opracowanymi i obowiązującymi dla jednostki samorządu 
projektami strategicznymi. Zadania przyjęte w programie ochrony środowiska dal Miasta i Gminy 
Leśna wynikają między innymi z następujących ustaw: 
- ustawy o samorządzie gminnym, 
- ustawy Prawo ochrony środowiska, 
- ustawy Prawo wodne, 
- ustawy o odpadach, 
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
- ustawy o ochronie przyrody, 
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Głównymi celami strategicznymi dla Miasta i Gminy Leśna, w nawiązaniu do prowadzonej 
obecnie polityki zrównoważonego rozwoju (obowiązującego dotąd Programu ochrony środowiska) 
oraz działaniami ekologicznymi są: 
1. ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , 
2. ochrona przed hałasem i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu akustycznego środowiska , 
3. ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym , 
4. poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona przed powodzią. 
5. zrównoważona gospodarka wodno–ściekowa, 
6. ochrona zasobów kopalin, 
7. ochrona powierzchni ziemi i przywrócenie wartości użytkowej gleb, 
8. optymalizacja systemu gospodarki odpadami, 
9. ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, 
10. zapobieganie poważnym awariom. 
Realizacja ww. zadań przewidzianych do realizacji w niniejszym dokumencie poprzez wprowadzenie 
skutecznych mechanizmów chroniących środowisko przed degradacją, przyczyni się do poprawy stanu 
środowiska naturalnego na obszarze Miasta i Gminy Leśna oraz usprawni warunki do wdrażania 
obowiązującego prawodawstwa i celów przyjętych w nadrzędnych dokumentach i strategiach 
programowych w zakresie ochrony środowiska. 
 
5. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Leśna  
5.1. Charakterystyka geograficzno-gospodarcza 
5.1.1. Położenie administracyjne, powierzchnia  
 
Po wdrożeniu reformy administracyjnej, od 1 stycznia 1999 roku Gmina Leśna wchodzi w skład 
województwa dolnośląskiego oraz powiatu lubańskiego.  
Gmina Leśna, mająca charakter miejsko-wiejski, jest położna w południowo-zachodniej części 
województwa dolnośląskiego i południowej części powiatu lubańskiego. Od strony północno- 
-zachodniej gmina graniczy z gminą Platerówka, od północy z miastem Lubań, od strony wschodniej 
z gminą Olszyna oraz gminą Mirsk i Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim, od południa z gminą 
Świeradów Zdrój i od południa i południowego zachodu granica gminy Leśna pokrywa się z granicą 
państwa, tj. sąsiaduje z Republiką Czeską. Gmina jest położona od Wrocławia w odległości ok. 145 km, 
natomiast miasto Leśna od miasta powiatowego Lubań leży w odległości 12 km. Powierzchnia 
całkowita wynosi 10 448 ha (104,48 km2), w tym miasto zajmuje 866 ha (8,66km2), co stanowi 24,5% 
powierzchni powiatu lubańskiego i 0,5% powierzchni województwa dolnośląskiego Lokalizację Miasta 
i Gminy Leśna przedstawiono na poniższych rysunkach.  
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Rysunek 5.1 Lokalizacja Miasta i Gminy Leśna na tle powiatu województwa dolnośląskiego (źródło: 
Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014 -2025) 
 
 
Na terenie Gminy Leśna znajdują się następujące miejscowości: Leśna, Kościelniki Średnie, Kościelniki 
Górne, Szyszkowa, Smolnik, Jurków, Grabiszyce Dolne, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne, 
Miłoszów, Świecie, Pobiedna, Zacisze, Bartoszówka, Złoty Potok, Złotniki Lubańskie, Stankowice, 
Sucha. 
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Tabela nr 5.1 Powierzchnia miasta i sołectw gminy Leśna 

 
Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013-2016 z uwzględnieniem 
okresu 2017-2020 
 
 
5.1.2.  Dane demograficzne 
 

- Ludność Miasta i Gminy Leśna liczyła na koniec 2015 roku 10387, co stanowi około 18,7% 
mieszkańców powiatu i 0,35% mieszkańców województwa.  

- Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 10448 ha.  
- Gęstość zaludnienia wynosi 99 osób/km2. Jest to wartość niższa od średniej wojewódzkiej 

wynoszącej 146 osób/km2 oraz krajowej wynoszącej 123 osób/km2.  
 
Liczbę mieszkańców w poszczególnych latach na tle powiatu i województwa przedstawia poniższa 
tabela: 
Tabela nr 5.1  
 

Nazwa 

Liczba mieszkańców ogółem wg faktycznego miejsce zamieszkania 
[stan ogółem na 31 XII] 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osób] [osób] [osób] [osób] [osób] [osób] 

DOLNOŚLĄSKIE 2 917 242 2 916 577 2 914 362 2 909 997 2 908 457 2 904 207 

Powiat lubański 57 026 56 732 56 503 56 117 55 900 55 533 

Leśna 10 630 10 566 10 568 10 489 10 412 10 387 

Leśna - miasto 4 713 4 708 4 703 4 654 4 648 4 606 

Leśna - obszar 
wiejski 

5 917 5 858 5 865 5 835 5 764 5 781 
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5.1.2.1. Prognozy demograficzne z uwzględnieniem ruchów migracyjnych 
 
Znając tendencję zmian liczby ludności na terenie gminy oraz znając liczbę ludności w gminie w roku 
2015 obliczono prognozę demograficzną na lata 2017-2030. Wyniki prognozy demograficznej pokazuje 
tabela nr 5.2. 
 
Tabela nr 5.2 Prognoza demograficzna dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2017-2030.        
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 
 

Rok 
Prognozowana ilość 

mieszkańców Miasta i 
Gminy Leśna 

2017 10337 
2018 10312 

2019 10288 
2020 10263 
2021 10238 

2022 10214 
2023 10189 
2024 10165 
2025 10140 
2026 10116 
2027 10092 
2028 10067 
2029 10043 
2030 10019 

 
Z tabeli nr 5.2 wynika, że liczba ludności gminy będzie malała w stosunku do roku 2015. W 2030 będzie 
ona 3,5 % niższa niż w roku 2015. Warunkowane to będzie przede wszystkim systematycznym 
spadkiem liczby ludności na skutek ujemnego przyrostu naturalnego oraz odpływem ludności 
w związku z migracjami zagranicznymi, krajowymi i regionalnymi. Zjawisko to będzie mogło być 
zatrzymane poprzez poprawę infrastruktury technicznej, wzrost konkurencyjności gospodarki gminy 
i przedsiębiorstw, rozbudowę systemu komunikacyjnego i infrastruktury.  
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5.2. Działalność gospodarcza  
 
Na terenie gminy w 2015 roku zarejestrowanych było 912 podmiotów gospodarczych – głównie małe 
i średnie (wg klasyfikacji REGON).  
 
Tabela nr 5.3  
 

Sekcja wg PKD Opis Liczba podmiotów 
Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 16 
Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 2 
Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 71 

Sekcja D 
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 
i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

4 

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami 

i odpadami oraz działalność związana 
z rekultywacją 

2 

Sekcja F Budownictwo 154 

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 
178 

Sekcja H Transport i gospodarka magazynowa 32 

Sekcja I 
Działalność związana z zakwaterowaniem 

i usługami gastronomicznymi 
31 

Sekcja J Informacja i komunikacja 10 
Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 13 

Sekcja L 
Działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 
158 

Sekcja M 
Działalność profesjonalna, naukowa 

i techniczna 
46 

Sekcja N 
Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 
23 

Sekcja O 
Administracja publiczna i obrona narodowa; 

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 
8 

Sekcja P Edukacja 29 
Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 36 

SEKCJA R 
Działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 
18 

SEKCJA S i T 

Pozostała działalność usługowa 
i gospodarstwa domowe zatrudniające 
pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na 
własne potrzeby 

81 

 
Do największych grup branżowych na terenie gminy należą przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz handlem hurtowym i detalicznym, 
naprawą pojazdów samochodowych i motocykli. Istotną kategorię stanowi budownictwo i działalność 
związana z obsługa rynku nieruchomości. Ilość podmiotów gospodarczych w sektorze publicznym 
w 2015 roku wyniosła 69 podmiotów, natomiast w sektorze prywatnym liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych wynosiła: 847.  
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5.3. Zaopatrzenie w energię elektryczną 
 
Uczestnikami systemu energetycznego na obszarze Miasta i Gminy Leśna są: Tauron Dystrybucja SA 
Oddział Jelenia Góra – Operator Systemu Dystrybucyjnego Tauron Ekoenergia sp. z o.o. – producent 
energii elektrycznej. 
 
5.3.1 Elektroenergetyczna sieć przesyłowa 
 
Przez Gminę Leśna przebiegają następujące linie elektroenergetyczne: 

 wysokiego napięcia 220 kV Mikułowa-Cieplice 

 wysokiego napięcia 110 kV Jelenia Góra Wiskoza-Bartoszówka 

 wysokiego napięcia 110 kV Mikułowa-Bartoszówka 
 
5.3.2 Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 
TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Jeleniej Górze posiada na terenie gminy linie napowietrzne 
110 kV oraz sieć średniego napięcia, w skład której wchodzą linie napowietrzne 20 kV oraz linie 
kablowe SN. Do odbiorców bytowo – komunalnych energia elektryczna dostarczana jest w większości 
liniami napowietrznymi niskiego napięcia. 
Redukcja napięcia następuje w rozdzielniach, skąd wyprowadzane są tory sieciowe średnich napięć 
oraz do stacji transformatorowych. 
 
5.3.3 Odnawialne źródła energii 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 220 ze zm.) odnawialne źródło energii to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię 
wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz 
energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach 
odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych 
i zwierzęcych. 
Korzystne warunki hydrograficzne dotyczą możliwości lokalizacji małych elektrowni wodnych na 
licznych ciekach wodnych, charakteryzujących się górskim reżimem. W związku z powyższym na bazie 
szczegółowych, specjalistycznych analiz należy rozpatrzyć wszystkie aspekty ewentualnej budowy 
małych elektrowni wodnych. 
Na terenie Miasta i Gminy Leśna obecnie działają dwie małe elektrownie wodne (MEW). W gminie przy 
dwóch zaporach wodnych na Kwisie powstały elektrownie wodne. Jest to elektrownia wodna przy 
zaporze Leśna (kamiennej, o wysokości 45 m i długości 130 m), której zainstalowana moc wynosi 2,61 
MW, moc osiągalna to 2,78 MW. Jest to najstarsza, pierwsza zawodowa elektrownia wodna w Polsce, 
oddana do użytku w 1908 roku. Do dzisiaj zachowała oryginalne wyposażenie maszynowni, rozwiązania 
hydrotechniczne zbiornika wodnego i urządzeń zrzutowych. Elektrownię przy zaporze Złotniki 
Lubańskie (kamienno-betonowej, o wysokości 36 m i długości w koronie 168 m) uruchomiono w 1924 
roku. Tu również zachowały się oryginalne turbozespoły i mechanizmy napędowe, sztolnie, upusty 
i rurociągi.  
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5.4. Zaopatrzenie w ciepło 
 
Ciepło produkowane dla odbiorców z obszaru gminy wykorzystywane jest na potrzeby: Ogrzewania 
i wentylacji obiektów, Podgrzewania wody użytkowej, Sporządzania posiłków (w obiektach 
użyteczności publicznej), Technologiczne (u odbiorców przemysłowych). 
Poziom zapotrzebowania na ciepło uzależniony jest w głównej mierze od warunków atmosferycznych 
panujących w tzw. „sezonie grzewczym” (w miesiącach wrzesień-marzec). Znaczny wpływ ma także 
energochłonność stosowanych technologii, poziom produkcji, stan techniczny obiektów 
(przeprowadzone prace termomodernizacyjne) oraz stosowanie nowoczesnych, energooszczędnych 
źródeł ciepła. 
Na obszarze Miasta i Gminy Leśna nie funkcjonuje scentralizowany system ciepłowniczy. Zaspokajanie 
potrzeb cieplnych odbiorców na terenie miasta odbywa się głównie w oparciu o: indywidualne 
kotłownie w budynkach jednorodzinnych opalane węglem, gazem ziemnym, biomasą (drewnem); 
kotłownie zlokalizowane na terenie obiektów użyteczności publicznej opalane węglem i gazem; lokalne 
kotłownie w budynkach wielomieszkaniowych zaopatrujących mieszkania w ciepło, opalane węglem i 
gazem; indywidualne źródła i urządzenia opalane węglem, gazem ziemnym, biomasą.  
Kotłownie lokalne 
Zaopatrują w ciepło odbiorców na potrzeby ogrzewania budynków oraz przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Kotłownie lokalne dostarczają ciepło głównie do obiektów użyteczności publicznej 
(urzędów i instytucji, placówek oświatowych i kulturalnych). Na terenie gminy znajdują się także 
lokalne kotłownie zaopatrujące mieszkania w ciepło. 
Lokalne kotłownie stanowią w większości źródła niewielkie (do 50 kW). Występują kotłownie 
o większej mocy: 200-520 kW w szkołach. 
Źródła indywidualne 
Odbiorcy zasilani z indywidualnych źródeł stanowią najliczniejszą grupę odbiorców energii niezbędnej 
do wyprodukowania ciepła. 
Szacuje się, że w grupie odbiorców indywidualnych wykorzystywanie nośników energii przedstawia się 
następująco: węgiel do celów grzewczych lub podgrzewania c.w.u. wykorzystuje 28,91 % gospodarstw 
domowych, gaz do celów grzewczych lub podgrzewania c.w.u. wykorzystuje 57,02 % gospodarstw 
domowych, drewno spalane w piecach i kominkach do celów grzewczych lub podgrzewania c.w.u. 
wykorzystuje 10,01 % gospodarstw domowych, energię elektryczną do celów grzewczych lub 
podgrzewania c.w.u wykorzystuje 4,47 % gospodarstw domowych, pompy ciepła i kolektory słoneczne 
do celów grzewczych lub podgrzewania c.w.u wykorzystuje 1% obiektów (gospodarstwa domowe, 
hotele, pensjonaty). 
Zapotrzebowanie na energię cieplną zależy od wielu czynników, do których można zaliczyć: izolację 
termiczną przegród zewnętrznych, powierzchnię przegród, rodzaj wentylacji budynku, usytuowania 
względem stron świata, a także efektywności zastosowanych w obiekcie urządzeń grzewczych. 
 
5.5. System gazowniczy 
 
PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. Region Dolnośląski dostarcza odbiorcom gaz. Przez teren gminy 
przebiegają następujące gazociągi zarządzane przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM 
Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu: 
- gazociąg wysokiego ciśnienia 6,3 MPa wraz ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi I-go stopnia, 
- gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia 1,6 MPa. 

Przez teren gminy poprowadzony jest gazociąg przesyłowy podwyższonego ciśnienia 

przebiegający przez Miłoszów, Leśną i Kościelniki Górne. W Leśnej zlokalizowana jest stacja 

redukcyjno-pomiarowa gazu I stopnia, dla której obowiązuje strefa ochronna. Do sieci gazowej 

podłączone jest miasto Leśna i Miłoszów 
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Tabela nr 5.4 Miasto i Gmina Leśna – sieć gazowa, odbiorcy oraz zużycie gazu w gospodarstwach 
domowych w 2015 roku [źródło: GUS 
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zużycie gazu 
w tys. m3 

zużycie gazu 
w MWh 

zużycie gazu 
na 

ogrzewanie 
mieszkań w 
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na 
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korzystająca 

z sieci 
gazowej 

2015 2015 2015 2015 2015 

[tys.m3] [MWh] [tys.m3] [MWh] [osoba] 
Miasto i 
Gmina 
Leśna 

466,3 
 

5 284,1 
 

197,3 
 

2 202,0 
 

2438 
 

 
 
 
5.6. System transportowy  
 
Połączenia komunikacyjne w przestrzeni uznaje się za istotny czynnik lokalnego rozwoju społeczno-
gospodarczego. Wyznacznikiem efektywności tych połączeń staje się między innymi istniejąca sieć 
dróg.  
Infrastrukturę komunikacyjną na terenie gminy tworzy sieć dróg wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych. Nadgraniczne położenie gminy pozwala przez przejście graniczne w Miłoszowie szybko 
dotrzeć do Republiki Czeskiej. W gminie krzyżują się 3 drogi wojewódzkie o łącznej długości 28,4 km:  
- droga wojewódzka nr 358: na terenie gminy Leśna DW 358 prowadzi z kierunku Świeradów Zdrój 

przez sołectwa: Pobiedna, Wolimierz i Świecie oraz miasto Leśna w kierunku Platerówki;  
- droga wojewódzka nr 360: na terenie gminy Leśna DW 360 prowadzi z kierunku Gryfowa Śląskiego 

przez sołectwo Złoty Potok w kierunku Giebułtowa i granicy państwa;  
- droga wojewódzka nr 393: prowadząca z Leśnej do stolicy powiatu, Lubania.  
 
Drogi powiatowe na terenie gminy liczą 47,3 km długości. Zalicza się do nich 10 dróg w gminie Leśna:  
- nr 2446D Giebułtów – Wolimierz – Wola Sokołowska (Pobiedna) - Świeradów-Zdrój;  
- nr 2463D Kościelniki Średnie – Bożkowice – Stankowice – DW nr 360;  
- nr 2464D Leśna – Bożkowice – Biedrzychowice;  
- nr 2465D Kościelnik – Szyszkowa – Leśna;  
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- nr 2466D Leśna – Złotniki Lubańskie – DW nr 360;  
- nr 2467D Leśna – Miłoszów;  
- nr 2470D Miłoszów – Grabiszyce Górne;  
- nr 2476D Grabiszyce Dolne – Grabiszyce Górne;  
- nr 2477D Platerówka – Zalipie – Grabiszyce Górne;  
- nr 2478D Złoty Potok – Zacisze.  
 
Sieć drogową w Leśnej uzupełniają drogi gminne. Ich długość wynosi 73 km, w tym 11 km na terenie 
miasta. Pozostałe drogi gminne znajdują się na terenie sołectw:  
-  Bartoszówka – 1,65 km  
-  Grabiszyce Dolne – 5,10 km  
-  Grabiszyce Górne – 4,81 km  
-  Grabiszyce Średnie – 8,90 km  
-  Kościelniki Górne i Janówka – 3,85 km  
-  Kościelniki Średnie – 1,87 km  
-  Miłoszów – 7,02 km  
-  Pobiedna – 8,00 km  
-  Smolnik – 10,90 km  
-  Stankowice – 5,48 km  
-  Szyszkowa – 3,15 km  
-  Świecie – 10,26 km  
-  Wolimierz – 11,05 km  
-  Zacisze – 3,68 km  
-  Złotniki – 3,32 km  
-  Złoty Potok – 2,05 km  

 
Na obszarze obecnego powiatu lubańskiego istniały silne tradycje kolejowe, wyrażające się istnieniem 
gęstej sieci kolejowej. Jedną z bardziej malowniczych tras było oddane do użytkowania w 1896 roku 
liczące ok. 11 km połączenie kolejowe Leśnej z Lubaniem. Trasa ta została następnie w latach 20. XX 
wieku zelektryfikowana. W wyniku jednak wielu lat zaniedbań i braku remontów, obecnie w gminie nie 
funkcjonuje komunikacja kolejowa w zakresie usług pasażerskich. Prowadząca do Leśnej linia kolejowa 
nr 337 służy zaś wyłącznie ruchowi towarowemu. Władze samorządowe podejmują działania mające 
na celu przywrócenie ruchu osobowego na trasie Leśna-Lubań, choćby turystycznego, jest to jednak 
zadanie bardzo trudne. W trosce o ochronę niszczejącego budynku dworca PKP w Leśnej, władze gminy 
zadecydowały o przejęciu tej placówki. Zgodnie z intencją samorządowców w zrewitalizowanym 
dworcu kolejowym w Leśnej mogłaby się mieścić placówka kultury, lokalne muzeum czy galeria, jak 
również mogłaby być prowadzona działalność gastronomiczna, handlowa czy kulturalno-oświatowa. 
Po przejęciu budynku dworcowego gmina będzie poszukiwała środków na jego rewitalizację.  
W związku z brakiem infrastruktury kolejowej na terenie gminy Leśna dominuje transport drogowy. 
Mieszkańcy gminy mają do dyspozycji przewozy autobusowe realizowane przez przewoźników 
lokalnych (PKS Voyager-Lubań) i innych (PKS TOUR Jelenia Góra, PKS Zgorzelec, PKS Wrocław), jak 
również firmy prywatne (Firma Bieleccy Busy). Realizowane połączenia obejmują w większości 
komunikację lokalną między miejscowościami gminy, a także przejazdy do okolicznych miast 
i miejscowości: Lubania, Świeradowa Zdroju, Lwówka Śląskiego, Złotoryi, Gryfowa Śląskiego, Zawidowa 
czy Zgorzelca. Funkcjonują także połączenia do Jeleniej Góry oraz stolicy województwa – Wrocławia. 5 
 

 

 

                                                 
5 Strategia Rozwoju Gminy Leśna na lata 2014 -2025. 
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6. Analiza stanu środowiska Miasta i Gminy Leśna pod kątem zagrożeń środowiska naturalnego 

6.1. Klimat 
 
Miasto i Gmina Leśna zlokalizowana jest w dzielnicy klimatycznej podsudeckiej. Pod względem cech 
klimatu Gmina Leśna leży częściowo w obszarze regionu zgorzeleckiego, a częściowo należy do regionu 
Kotliny Jeleniogórskiej. Region zgorzelecki charakteryzuje się najłagodniejszym klimatem w Sudetach. 
Obszar ten charakteryzuje się średnią temperaturą roczną w granicach 7- 8˚C. Okres wegetacji 
rozpoczyna się w II-ej połowie marca i trwa ok. 222 dni. Roczna suma opadów waha się w granicach 
700- 800 mm. Przeważają wiatry zachodnie i południowozachodnie. Region jeleniogórski, do którego 
należy większa część gminy, wykazuje pogorszenie warunków klimatycznych szczególnie w piętrze 400 
– 500 m n.p.m. Średnia temperatura roczna jest w tym regionie niższa o ok. 1,5 C w stosunku do regionu 
zgorzeleckiego. Okres wegetacyjny zaczyna się w połowie kwietnia i trwa ok. 200 dni. 
Charakterystyka warunków klimatycznych na terenie miasta i gminy Leśna: 
a) temperatura: 

- średnia temperatura roczna: 6,4 °C, 
- najcieplejszym miesiącem jest lipiec, zaś najniższe temperatury obserwowane są w styczniu, 

przy czym rozkład temperatur pozostaje w związku z wysokością (przeciętnie co 100 m n.p.m. 
temperatura obniża się o 0,5 °C), 

- lato termiczne trwa około 75-80 dni, 
- okres wegetacyjny trwa około 200-210 dni, 

b)  opady: 
- roczna suma opadów: 770 - 900 mm (Leśna – 230 m n.p.m. 812 mm), 
- najwięcej opadów notuje się w lipcu (Leśna 105 mm), a najmniej w styczniu i lutym (Leśna 40 
- mm), 

c) pokrywa śnieżna: 
- pokrywa śnieżna utrzymuje się około 50 dni, 
- średnia grubość pokrywy śnieżnej wynosi: 20 cm, 

d) wiatry: 
- dominują wiatry zachodnie: zimą z południowego zachodu, latem z północnego zachodu, 
- średnia prędkość wiatru wynosi 3,0 – 3,5 m/s. 6. Poniżej na rysunku przedstawiono podział 

kraju na Reginy klimatyczne wg A. Wosia 
 

                                                 
6 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Leśna  do 2020 r. 

http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/APW/Rozdzial1/1.1.10.Regiony_klimatyczne.png
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Rys. nr 6.1 Podział kraju na Reginy klimatyczne wg A. Wosia http://www.igipz.pan.pl 
 
 

 
Rys. nr 6.2 Podział kraju na Reginy klimatyczne - http://www.igipz.pan.pl 
 

http://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGWiRL/APW/Rozdzial1/1.1.10.Regiony_klimatyczne.png
http://www.igipz.pan.pl/
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Rys. nr 6.3 Średnie roczne temperatury powietrza – źródło: htp://www.igipz.pan.pl 
 
 
6.1.1 Stan jakości powietrza atmosferycznego 

 
Źródła zanieczyszczeń powietrza możemy podzielić na dwie grupy: pochodzenia naturalnego oraz 
antropogenicznego. Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są: 
procesy energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne (tzw. emisja 
punktowa), komunikacja (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja 
powierzchniowa). 
Na stan powietrza atmosferycznego w województwie dolnośląskim, w tym i w Gminie Leśna wpływa 
głównie emisja powierzchniowa i liniowa. Sektor komunalno-bytowy w głównej mierze 
odpowiedzialny jest za podwyższone stężenia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w sezonie zimowym. 
Stosowanie w gospodarstwach domowych niskosprawnych urządzeń i instalacji kotłowych, ich zły stan 
techniczny i nieprawidłowa eksploatacja oraz spalanie złej jakości paliw, a także odpadów 
komunalnych są głównym powodem tzw. niskiej emisji. 
Komunikacja wpływa na całoroczny poziom NOX, pyłu zawieszonego i benzenu. Szczególnie duże 
stężenia tych zanieczyszczeń występują na skrzyżowaniach oraz drogach o dużym natężeniu ruchu, 
biegnących przez obszary położone w zwartej zabudowie. Przyczyną zwiększonej emisji ze źródeł 
komunikacyjnych jest zły stan techniczny pojazdów, nieprawidłowa ich eksploatacja oraz korki uliczne. 
Wśród największych zakładów emitujących substancje do powietrza w województwie w dalszym ciągu 
pozostają zakłady energetyczne i ciepłownicze oraz zakłady przemysłowe wymagające znacznych ilości 
energii do procesów technologicznych. 

 
Stan jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy Leśna opracowano na podstawie 
raportu „Roczna Ocena Jakości Powietrza w województwie dolnośląskim. Raport za rok 2016.” (WIOŚ, 
Wrocław, 2016 r.). 
W ocenie rocznej za rok 2016 uwzględniono podział kraju na strefy, według którego strefami są: 
aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, gmina o liczbie mieszkańców powyżej 100 
tysięcy, pozostały obszar województwa.  
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Miasto i Gmina Leśna znajduje się w zasięgu strefy dolnośląskiej. Pod pojęciem strefy kryją się 
aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy oraz obszary jednego lub więcej powiatów 
położonych na obszarze tego samego województwa, niewchodzących w skład aglomeracji. Ocenę 
stanu atmosfery na terenie województwa (OCENA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO W 2016 ROKU) przeprowadzono w oparciu o dane z „Raportu o stanie środowiska 
województwa dolnośląskiego w latach 2012-2015”, „Informacji o stanie środowiska na obszarze 
województwa dolnośląskiego w 2015 roku”.  
 
Na terenie województwa dolnośląskiego zostały wydzielone 4 strefy zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 
powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914). Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2, 
NO2, NOx, CO, C6H6, O3, pyłu PM2,5, pyłu PM10 oraz zawartego w pyle PM10 ołowiu, arsenu, kadmu, 
niklu i benzo(a)pirenu województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy. Strefy te zostały 
wyszczególnione poniżej:  
 aglomeracja wrocławska (w strefie tej zlokalizowany jest Wrocław),  
 strefa m. Legnica 
 strefa m. Wałbrzych  
 strefa dolnośląska (w strefie tej zlokalizowana jest Miasto i Gmina Leśna).  
 
Miasto i Gmina Leśna znajduje się w strefie dolnośląskiej PL 0204. 

 

 
Rys. 6.4. Lokalizacja stref dla celów oceny jakości powietrza w województwie dolnośląskim [źródło: 
Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2015 roku, WIOŚ] 
 
POP dla województwa dolnośląskiego, w tym dla strefy dolnośląskiej jest opracowywany przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ze względu na: 

 przekroczenie dopuszczalnej częstości przekraczania poziomu dopuszczalnego 24-godz. stężeń 
pyłu zawieszonego PM10 w roku kalendarzowym, 

 przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu w roku kalendarzowym, 

 przekroczenie częstości przekraczania poziomu docelowego stężenia ozonu i przekroczenie 
poziomu celu długoterminowego ozonu w powietrzu, 

 przekroczenie stężenia tlenku węgla. 



Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony Środowiska 

 

47 
 

 
Rys. 6.5. Strefa dolnośląska [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, 
w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz 
poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu] 
 

 
 
Rys. 6.6. Lokalizacja stanowisk pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 w strefie dolnośląskiej [źródło: 
Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej, w której zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu 
i ozonu w powietrzu] 
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Tabela nr 6.15 Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla 
oraz poziomów docelowych B(a)P w strefie dolnośląskiej [źródło: Aktualizacja programu ochrony 
powietrza dla strefy dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu 
zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu] 
 

 
 
Zgodnie z POP na terenie Miasta i Gminy Leśna nie występowały przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych. Jednak na podstawie badań prowadzonych przez WIOŚ w 2016 roku na terenie 
woj. dolnośląskiego i na podstawie wyników modelowania jakości powietrza (uśrednione dla lat: 2012-
2016) wykazane zostały przekroczenia następujących parametrów dla Miasta i Gminy Leśna: 
benzopiren i ozon. 
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W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne poziomy stężeń zanieczyszczeń, wyróżnione ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi – do osiągnięcia i utrzymania w strefie, a także dopuszczalną 
częstość ich przekraczania, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z dnia 18 września 2012 r. poz. 1031). 
 
 
Tabela 6.2 Poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu, dopuszczalna częstość ich przekraczania oraz 
termin osiągnięcia dla strefy dolnośląskiej [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy 
dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku 
węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu - projekt] 
 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 
pomiarów 

Poziom 
dopuszczalny 
substancji w 

powietrzu 
[μg/m3] 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 

kalendarzowym 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 

Pył zawieszony 
PM10 

24 godziny 50 35 razy 
2005 

rok kalendarzowy 40 - 

Tlenek węgla 8 godzin 10 000 - 2005 

Ozon 8 godzin 120 25 dni 2010 

 
 
Tabela 6.3 Poziomy docelowe substancji w powietrzu, dopuszczalna częstość ich przekraczania oraz 
termin osiągnięcia dla strefy dolnośląskiej [źródło: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy 
dolnośląskiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10, tlenku 
węgla oraz poziomy docelowe benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu] 
 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 
wyników 
pomiarów 

Poziom dopuszczalny 
substancji 
w powietrzu 
[μg/m3] 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania poziomu 
dopuszczalnego w roku 
kalendarzowym 

Termin osiągnięcia 
poziomów 
dopuszczalnych 

Ozon 8 godzin 120 25 dni 2020 

 
 
6.1.2 Monitoring jakości powietrza7 
 
Ocena roczna jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref województwa dolnośląskiego została 
przeprowadzona w oparciu o wyniki uzyskane za pomocą wszystkich wyżej wymienionych metod 
jednak najwyższy priorytet miały wyniki pomiarów intensywnych, prowadzonych w ramach 
rutynowych badań w sieci PMŚ. 
Obszary przekroczeń poszczególnych substancji zostały określone na podstawie wyników 
modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze w połączeniu z analizą przekroczeń 
zarejestrowanych w poszczególnych stacjach pomiarowych. 
 
 

                                                 
7 OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2015 ROK – WIOŚ WROCŁAW 
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Wykaz stanowisk pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie i klasyfikacji stref 
województwa dolnośląskiego za 2016 rok w rejonie Miasta i Gminy Leśna przedstawiono w tabeli: 
 
 
Tabela 6.4 Wykaz stanowisk pomiarowych 

 

 
 

 
 

 
Rys nr 6.8. Stacje pomiarowe na terenie stref województwa dolnośląskiego, wykorzystane w ocenie za 
2016 r. 
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Wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego dal strefy dolnośląskiej za 2016 r. przedstawiono 
w tabelach. W zestawieniach dla poszczególnych zanieczyszczeń uwzględniono wszystkie normowane 
czasy uśredniania oraz obszary obowiązywania poziomów dopuszczalnych, docelowych i celów 
długoterminowych. Zasadniczą część zestawień stanowią kolumny z symbolami klasy wynikowej dla 
poszczególnych stref i rodzajów zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiono klasyfikację stref w odniesieniu 
do poziomów kryterialnych ustanowionych dla ochrony zdrowia ludzi. 
 
Tabela 6.5. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi – 2015 rok strefa 
dolnośląska 

Kod strefy - PL0204  

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń – ochrona zdrowia ludzi  

SO2 
NO
2 

CO C6H6 O3 \1 PM10 PM2.5 \2 Pb As Cd Ni BaP 

A A A A C C C A C A A C 

 
Wg klasyfikacji za 2016 r. w strefie dolnośląskiej wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
dla następujących zanieczyszczeń: 

 ozon 

 Pył zawieszony PM10  

 Pył zawieszony 2,5  

 benzo(a)piren), 
 
Klasyfikacja strefy dolnośląskiej w 2016 r. w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustanowionych 
dla ochrony roślin przedstawia się następująco: 
 
Tabela 6.6. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin – 2016 rok 
 

Lp.  Nazwa strefy  Kod strefy  
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy  

  SO2 NOx O3 \1 

1.  strefa dolnośląska  PL0204 A A C 

 
Na podstawie oceny powietrza przeprowadzonej w 2016 r w strefie dolnośląskiej uzyskano wynikową 
klasę C w zakresie ozonu (uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych w celu ochrony roślin – 2016 rok) 
 
Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2016 stwierdzono potrzebę działań 
naprawczych mających na celu poprawę jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla 
wszystkich czterech stref województwa, w tym dal strefy dolnośląskiej w której znajduje sia Gmina 
Bolesłąwiec w zakresie wskaźników: (PM10, PM2.5, arsen, benzo(a)piren, ozon).  
 
Obszary przekroczeń wartości normatywnych na terenie województwa dolnośląskiego wyznaczono na 
podstawie pomiarów oraz wyników modelowania regionalnego jakości powietrza za 2016 rok. 
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Zasięg obszarów przekroczeń dla poszczególnych substancji zanieczyszczających przedstawiono na rys 
zamieszczonych poniżej.  
 
 

 
 
Rys. nr 6.9. Obszary przekroczeń średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 
dla kryterium ochrony zdrowia ludzi na terenie województwa dolnośląskiego w 2016 r. 
 
 

 
 
Rys. nr 6.10 Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 na terenie 
województwa dolnośląskiego na podstawie wyników modelowania jakości powietrza za 2015 rok 
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Rys. nr 6.11. Obszary przekroczeń rocznego poziomu dopuszczalnego – faza I (25 μg/m3) dla pyłu 
zawieszonego PM2.5 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi na terenie województwa dolnośląskiego w 
2015 r. 

 
 
Rys. nr 6.12 Obszary przekroczeń poziomu docelowego ozonu dla kryterium ochrony roślin 
(współczynnik AOT 40 – średni z 5 lat) na terenie strefy dolnośląskiej w 2015 r. 
 
Badania prowadzone przez WIOŚ w 2016 roku na terenie woj. dolnośląskiego oraz wyniki modelowania 
jakości powietrza (uśrednione dla lat: 2012-2016) wykazały przekroczenia na obszarze Miasta i Gminy 
Leśna wartości dopuszczalnych dla benzopirenu i ozonu. 
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Strefa dolnośląska Powiat Lubański Nazwa Miasta i Gminy Leśna Rodzaj gminy wiejska 

Przekroczenia wykazane w ocenie rocznej za 2016 rok 

NO2-rok 
(poz. 

dopuszcz.) 

PM10-
rok (poz. 

dop.) 

PM10-
24h (poz. 

dop.) 

BaP(PM1
0) (poz. 
docel.) 

PM2.5-I 
faza (poz. 

dop.) 

PM2.5-II 
faza 
(poz. 

dop.)1) 

As(PM10) 
(poz. 

docel.) 

O3-8h 
(poz.doc
elowy) 

O3-8h 
(cel.dług
oterm.) 

O3-AOT 
(cel.długo

term.) 

   x      x 

 
 
6.1.3 Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza na stacji Monitoringu Tła Regionalnego „OSIECZÓW”  
 
W celu zapewnienia informacji o stężeniach zanieczyszczeń w powietrzu na obszarach oddalonych od 
źródeł emisji zanieczyszczeń, dyrektywy Unii Europejskiej wprowadziły obowiązek monitorowania 
jakości powietrza na stacjach tła regionalnego zwłaszcza pod kątem składu chemicznego pyłu drobnego 
PM10 i PM2,5 oraz stężenia w powietrzu rtęci w stanie gazowym.  
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary jakości powietrza pod kątem składu pyłu 
PM10 i PM2,5 na obszarach tła regionalnego są prowadzone na stacjach: „Osieczów” (województwo 
dolnośląskie), „Zielonka” (województwo kujawsko-pomorskie) oraz „Puszcza Borecka” (województwo 
warmińsko-mazurskie). Dodatkowo na stacji tła regionalnego „Złoty Potok” w województwie śląskim, 
w celu monitorowania wpływu uprzemysłowionych i gęsto zaludnionych terenów Górnego Śląska 
i Małopolski, prowadzone są pomiary składu pyłu PM10 i PM2.5.  
Pomiary zanieczyszczenia powietrza rtęcią w stanie gazowym prowadzone są na pięciu stacjach 
w Polsce: „Osieczów” (województwo dolnośląskie), „Zielonka” (województwo kujawsko-pomorskie) 
oraz „Puszcza Borecka” (województwo warmińsko-mazurskie), „Złoty Potok” (województwo śląskie) 
i „Granica” (województwo mazowieckie).  
 
 Skład pyłu zawieszonego PM10  
 
Obowiązek wykonywania pomiarów metali i WWA w pyle PM10 na stacjach tła regionalnego wynika z 
art. 4 ust. 9 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3). Wykonywane od 2010 r. pomiary 
obejmują: arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, 
benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren i dibenzo(a,h)antracen w pyle PM10.  
Poziomy kryterialne określone są dla:  
- benzo(a)pirenu – średnioroczny poziom docelowy: 1 ng/m3,  
- ołowiu – średnioroczny poziom dopuszczalny: 0,5 μg/m3,  
- kadmu – średnioroczny poziom docelowy: 5 ng/m3,  
- niklu – średnioroczny poziom docelowy: 20 ng/m3,  
- arsenu – średnioroczny poziom docelowy: 6 ng/m3.  
 
Pomiary w 2016 r. wykazały przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w Osieczowie – 292% 
normy.  
W przypadku WWA w pyle PM10 widoczna jest bardzo wyraźna zmienność sezonowa – stężenia 
wszystkich mierzonych WWA były wielokrotnie wyższe w sezonie grzewczym. Największy udział 
w sumie WWA, zarówno w sezonie grzewczym, jak i pozagrzewczym, miał benzo(b)fluoranten – 23% 
(średnio w 2016 r.).  
W przypadku arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle PM10 również stężenia średnie w sezonie 
grzewczym są wyższe niż w pozagrzewczym, jednak różnice nie są tak znaczne jak w przypadku WWA.  
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Wyniki pomiarów pokazują, że w latach 2010-2016 zmniejszyły się stężenia ołowiu, niklu i kadmu 
w pyle PM10. W latach 2010-2015 występowała również tendencja obniżania się stężeń WWA w pyle 
PM10, natomiast w 2016 r. nastąpił wzrost stężeń średniorocznych WWA.  
Kadm, nikiel i ołów w 2016 r. pozostawały na niskim poziomie (2-5% normy). Stężenie średnioroczne 
arsenu wynosiło 72% wartości docelowej i występowało na poziomie wyższym niż we Wrocławiu, 
Wałbrzychu, czy Jeleniej Górze. 

 
6.1.4 Problemy i zagrożenia 
 
Za najpoważniejsze problemy należy uznać niską emisję pochodzącą z ogrzewania mieszkań i ze spalin 
samochodowych. Poza tym w gęstej zabudowie i obszarach przemysłowych problemem mogą być: 
 sprawność urządzeń spalających paliwa konwencjonalne, 
 kumulacja emisji niskiej w słabo przewietrzonej zabudowie śródmiejskiej. 
Ważnym źródłem zanieczyszczeń jest tzw. niska emisja. Zalicza się ją do emisji powierzchniowej. 
Jest to emisja z kominów palenisk domowych, gdzie emitor (komin) odprowadzający spaliny znajduje 
się na stosunkowo niewielkiej wysokości. Uciążliwość związana z niską emisją jednakże charakteryzuje 
się wahaniami sezonowymi. W sezonach grzewczych wzrost zanieczyszczeń związany jest ze spalaniem 
węgla w paleniskach domowych, ponieważ większość mieszkań w gminie ogrzewana jest nadal 
paliwami stałymi, głównie węglem kamiennym, koksem i drewnem. Największe ilości benzo(a)pirenu 
uwalnianie są do atmosfery podczas spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych. 
W społeczeństwie widoczna jest nadal niewielka wiedza na temat zagrożeń z tym związanych, 
co przekłada się na społeczne przyzwolenie dla tego procederu. Wpływ na stan czystości powietrza 
atmosferycznego w gminie ma również emisja liniowa ze źródeł mobilnych zwłaszcza na terenie 
zawartej zabudowy miejscowości.  
Opracowanie oraz wdrożenie założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (inwestycje z zakresu 
stosowania odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje nieruchomości, prowadzenie akcji 
edukacyjnych) wpłynie pozytywnie na jakość powietrza atmosferycznego na terenie Miasta i Gminy 
Leśna. 
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6.1.5 Analiza SWOT - ochrona klimatu i powietrza atmosferycznego. 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości 
powietrza atmosferycznego. 

 

6.2. Hałas 
6.2.1. Podstawy oceny klimatu akustycznego w środowisku 
 
Zarządcy dróg, linii kolejowych powinni dokonać oceny akustycznej dla dróg, po których przejeżdża 
ponad 6 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych, po których przejeżdża ponad 60 000 pociągów 
rocznie. Od 1 stycznia 2011 r. ilość ta zmniejsza się do 3 000 000 w przypadku dróg i do 30 000 
w przypadku linii kolejowych. 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny stanu akustycznego na terenach 
niewymienionych powyżej. 
Dopuszczalne wartości poziomów hałasu w środowisku określone są w tabeli 1 Załącznika do 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 
 
 

Tabela 6.6. Analiza SWOT - ochrona klimatu i jakości powietrza atmosferycznego 
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Mocne strony Słabe strony 
- W 2015 roku opracowano i uchwalono 

plan gospodarki niskoemisyjnej, 
- systematyczna modernizacja i remonty 

nawierzchni dróg gminnych, 
- systematyczne przeprowadzanie 

działań termomodernizacyjnych w 
obiektach na terenie miasta. 

- węgiel kamienny jest głównym 
nośnikiem energii cieplnej, 

- Nie wszędzie zlokalizowana jest sieć 
gazowa, 

- brak sieci ciepłowniczej, 
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Szanse Zagrożenia 

- możliwości wsparcia przez państwo i ue 
inwestycji związanych z OZE, termo-
modernizacją, rozwojem 
infrastruktury, 

- coraz wyższe koszty energii 
zwiększające opłacalność działań 
zmniejszających jej zużycie, 

- wymagania UE dotyczące efektywności 
energetycznej, redukcji emisji oraz 
wzrostu wykorzystania OZE, 

- rozwój technologii energooszczędnych 
oraz ich coraz większa dostępność. 

- osłabienie polityki klimatycznej UE i 
brak kompromisu w skali globalnej co 
do porozumienia w celu redukcji 
emisji co2, 

- utrzymujący się trend wzrostu zużycia 
energii, 

- wysoki koszt inwestycji w OZE, 
- rosnąca ilość pojazdów na drogach, 
- emisja z zakładów przemysłowych 

zlokalizowanych na terenie gminy i 
poza granicami gminy oraz emisja 
napływowa . Lokalizacja instalacji 
położonych poza granicami kraju, 
których eksploatacja powoduje 
wprowadzanie do powietrza tlenku 
węgla i innych zanieczyszczeń 

Źródło: opracowanie własne 
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6.2.2. Hałas komunikacyjny 
 
Uciążliwość hałasową stanowi głównie hałas komunikacyjny, występujący wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych - dróg, ulic, szczególnie tras tranzytowych, kolei. Na poziom hałasu drogowego ma 
wpływ szereg czynników, przede wszystkim: 
 natężenie ruchu, 
 średnia prędkość pojazdów, ich stan techniczny, 
 płynność ruchu, 
 udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych, 
 pochylenie podłużne drogi, łuki, 
 rodzaj i stan nawierzchni. 
Dla hałasów drogowych i kolejowych dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze 
dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45 – 55 dB. Do czynników 
wpływających na obniżenie jakości środowiska akustycznego należy hałas komunikacyjny, związany 
głównie z drogami.  
Dostępność komunikacyjna stanowi jeden z podstawowych warunków skutecznego rozwoju 
społeczno-gospodarczego gminy.  
 
6.2.3. Infrastruktura drogowa i komunikacja 
 
Miasto i Gmina Leśna posiada dobrze rozwinięty i wystarczający pod względem gęstości sieci 
komunikacyjnej układ drogowy. Położenie geograficzne gminy powoduje, że ma ona dodatkowo 
korzystne połączenia komunikacyjne z układem drogowym zarówno Polski jak i Czech oraz Niemiec. 
Gmina położona jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, granica gminy pokrywa się 
z granicą państwa, tj. sąsiaduje z Republiką Czeską.  
 
Nadgraniczne położenie gminy pozwala szybko dotrzeć do Czech przez przejście graniczne 
w Miłoszowie. W gminie krzyżują się 3 drogi wojewódzkie o łącznej długości 28,4 km:  
- droga wojewódzka nr 358: na terenie Gminy Leśna DW 358 prowadzi z kierunku Świeradów Zdrój 

przez sołectwa: Pobiedna, Wolimierz i Świecie oraz miasto Leśna w kierunku Platerówki;  
- droga wojewódzka nr 360: na terenie gminy Leśna DW 360 prowadzi z kierunku Gryfowa Śląskiego 

przez sołectwo Złoty Potok w kierunku Giebułtowa i granicy państwa;  
- droga wojewódzka nr 393: prowadząca z Leśnej do stolicy powiatu – Lubania.  
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Na poniższej grafice prezentuje się układ komunikacyjny gminy (przebieg wszystkich dróg 
wojewódzkich oraz odległości, dystans dzielący gminę Leśna od części istotnych ośrodków miejskich 
i gospodarczych województwa dolnośląskiego).8 

 
 
Rys nr 6.13 Układ komunikacyjny Gminy Leśna. Źródło: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na 
lata 2016-2023 
 
 
BADANIA HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH WOJEWÓDZTWA 
DOLNOŚLĄSKIEGO 
 
Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących 
w bezpośrednim sąsiedztwie tras komunikacyjnych (dróg oraz linii kolejowych) i uzyskanie informacji 
o uciążliwości akustycznej analizowanych tras.  
Pomiary przeprowadzono dla hałasu drogowego w 19 punktach, zlokalizowanych na terenie Kłodzka, 
Kątów Wrocławskich, Jeleniej Góry oraz w 6 punktach dla hałasu kolejowego przy trasach: Wrocław – 
Legnica, Miłkowice – Jasień, Wrocław – Kłodzko.  
Pomiary wykonywano w porze dziennej i nocnej, w następujących porach doby:  
- poranna w godzinach pomiędzy 6:00- 9:00,  
- południowa w godzinach pomiędzy 9:00- 18:00,  
- wieczorna w godzinach pomiędzy 18:00- 22:00,  
- nocna w godzinach pomiędzy 22:00- 6:00.  

                                                 
8 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Leśna na lata 2016-2023 
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Badania klimatu akustycznego na terenie Jeleniej Góry dla pory dnia wykazały, że w 3 punktach, 
zlokalizowanych na granicy terenów chronionych, niedotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory 
dnia (65,0 dB). W stosunku do obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 16 godzin 
dnia przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 1,3 – 3,1 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano 
przy ul. Wolności (68,1 dB) oraz przy ul. Cieplickiej (67,7 dB).  
Badania przeprowadzone w porze nocy wykazały, że w 4 punktach, zlokalizowanych na granicy 
terenów chronionych, niedotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory nocy (56,0 dB). 
W 3 punktach zlokalizowanych w Jeleniej Górze przy ulicy Podgórzyńskiej, Cervi i Sobieszowskiej 
poziom dźwięku odpowiadał przyjętym normom i wynosił odpowiednio 54,2 dB, 53,6 dB i 53,3 dB. 
W stosunku do obowiązujących norm średni poziom równoważny LAeq dla 8 godzin nocy przekraczał 
dopuszczalny poziom hałasu o 0,5 – 3,7 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano podobnie jak dla 
pory dnia przy ul. Wolności (59,7 dB). W strefie ponadnormatywnego hałasu na badanym terenie 
Jeleniej Góry znajduje się 136 obiektów mieszkalnych. 
Wyniki badań wskaźnikami LDWN jak i LN w dwóch punktach kontrolno-pomiarowych Kłodzku i Kątach 
Wrocławski nie odpowiadały przyjętym normom jedynie w Jeleniej Górze zarówno LDWN jak i LN 
odpowiadały przyjętym normom. 
Pomiary hałasu kolejowego przeprowadzono przy 3 głównych szlakach kolejowych, po 2 punkty 
kontrolno-pomiarowe przy liniach nr 275 relacji Wrocław – Legnica, nr 282 relacji Miłkowice – Jasień, 
nr 276 relacji Wrocław – Kłodzko.  
Badania dla pory dnia wykazały, że w 2 punktach niedotrzymana była wartość dopuszczalna dla pory 
dnia (65 dB). Najwyższe przekroczenia odnotowano przy linii kolejowej nr 282 w Bolesławcu przy 
ul. Ekonomicznej (67,9 dB). W pozostałych 4 punktach poziom dźwięku nie przekraczał wartości 
dopuszczalnej.  
Badania dla pory nocy wykazały, że we wszystkich 6 punktach niedotrzymana była wartość 
dopuszczalna dla pory nocy (56,0 dB). W stosunku do obowiązujących norm średni poziom 
równoważny LAeq dla 8 godzin nocy przekraczał dopuszczalny poziom hałasu o 2,6 – 13,1 dB. 
Najwyższe przekroczenia odnotowano w Bolesławcu przy ulicy Ekonomicznej (69,1 dB) oraz 
w Mrozowie przy ulicy Pocztowej 8 (68,0 dB). 
 
6.2.4. Hałas przemysłowy 

 
Generalnie systemy lokalizacji nowych inwestycji oraz potrzeba sporządzania ocen oddziaływania na 
środowisko, kontrole i egzekucja nałożonych kar pozwalają na ograniczenie hałasu pochodzącego 
z zakładów przemysłowych. Dla źródeł hałasu tego rodzaju, ze względu na ich niewielkie rozmiary, 
istnieją, możliwości techniczne ograniczenia emisji hałasu do środowiska przez stosowanie tłumików 
akustycznych, obudów poszczególnych urządzeń czy zwiększenie izolacyjności akustycznej ścian 
pomieszczeń, w których znajdują się dane maszyny wytwarzające hałas. 
Zakłady przemysłowe i warsztaty usługowe są źródłami hałasu o ograniczonym zasięgu oddziaływania, 
wpływają one na klimat akustyczny, jednakże wpływ ten ma charakter lokalny. Takie stacjonarne źródła 
hałasu mogą jednak powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących w ich najbliższym sąsiedztwie.  
 
Tereny zagrożone hałasem przemysłowym zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów. 
Na przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych ma wpływ: czas pracy 
zakładu, instalacje, maszyny i urządzenia wykorzystywane na zewnątrz, organizacja pracy, transport 
wewnętrzny, organizacja dostaw i odbiorów, lokalizacja parkingów. 
Kontrole pomiaru hałasu przemysłowego na terenach przyległych do zakładów prowadzi WIOŚ 
w Wrocławiu.  
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Przyczynami związanymi z występowaniem niekorzystnych warunków akustycznych powodowanymi 
działalnością zakładów usługowych i przemysłowych są:  
- błędne decyzje lokalizacyjne,  

- brak odpowiednich zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu po zewnętrznej stronie budynków,  

- nieodpowiednia izolacyjność akustyczna ścian, okien i drzwi,  

- niewłaściwy dobór środków transportu wewnętrznego i dróg zakładowych,  

- niewłaściwa organizacja pracy i praca przy otwartych drzwiach.  

 
Obecnie na terenie gminy nie stwierdzono problemu związanego z uciążliwością hałasu 
przemysłowego. Źródła hałasu przemysłowego oddziaływają jedynie lokalnie, ograniczają się głównie 
do terenu danego zakładu. 
 
6.2.6. Analiza SWOT - zagrożenia hałasem 
 
W tabeli nr 6.8 przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem. 
 

Tabela 6.8. Analiza SWOT - zagrożenia hałasem 
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Mocne strony Słabe strony 

 modernizacja i remonty 
nawierzchni dróg gminnych, 

 duża powierzchnia gruntów 
zadrzewionych i zalesionych 
(naturalne ekrany akustyczne). 

 duże natężenie hałasu komunikacyjnego przy 
głównych szlakach komunikacyjnych (drogi 
wojewódzkie), 

 brak środków ochrony przed hałasem na 
terenie gminy. 

 brak właściwych zabezpieczeń akustycznych 
źródeł hałasu pracujących na zewnątrz 
budynków produkcyjnych (instalacje 
wentylacyjno-klimatyzacyjne), 

 niewystarczająca izolacyjność akustyczna 
ścian budynków produkcyjnych, 
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Szanse Zagrożenia 

 Rozwój infrastruktury rowerowej, 
korzystanie z komunikacji 
zbiorowej, 

 wspólne dojazdy do pracy. 

 produkcja cichszych samochodów - 
nowe technologie redukujące hałas 

 upowszechnianie idei 
„ecodrivingu” 

 zaznaczający się trend odchodzenia 
od silników diesla  

 wzrost liczby zarejestrowanych pojazdów 
samochodowych, 

 brak opracowanych map akustycznych dla 
odcinków dróg przebiegających przez teren 
gminy. 

 Brak zabezpieczeń akustycznych w zakładach 
przemysłowych  

Źródło: opracowanie własne 
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6.2.6. Problemy i zagrożenia 
 
Podsumowując można stwierdzić, że głównym źródłem hałasu na terenie Miasta i Gminy Leśna jest 
transport drogowy. Uciążliwości hałasowe spowodowane są głównie przez emisje hałasu 
komunikacyjnego. Związane jest to ze wzrostem natężenia ruchu drogowego. Wzmożony ruch 
związany jest dodatkowo z przejazdami tranzytowymi. Jednocześnie wzrost liczby pojazdów 
uczestniczących w ruchu wiąże się z problemami w płynności przejazdów. 
Na uciążliwości spowodowane hałasem komunikacyjnym wpływa również zły stan techniczny dróg. 
Natomiast najczęstszymi przyczynami nadmiernej emisji hałasu z zakładów przemysłowych do 
środowiska są: 
 brak właściwych zabezpieczeń akustycznych źródeł hałasu pracujących na zewnątrz budynków 

produkcyjnych (instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne), 
 niewystarczająca izolacyjność akustyczna ścian budynków produkcyjnych, 
 niewłaściwa organizacja działalności produkcyjnej realizowanej z udziałem hałaśliwych środków 

technicznych. 
 
6.3. Promieniowanie elektromagnetyczne 

 
Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. 
Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego, jakimi są: promieniowanie ziemskie 
i kosmiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia człowieka. W wyniku rozwoju techniki 
powstały liczne źródła promieniowania związane bezpośrednio z działalnością człowieka, które mogą 
powodować wzrost natężenia promieniowania. Zalicza się do nich: obiekty elektroenergetyczne (linie 
i stacje energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie), obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze 
radiowe i telewizyjne) oraz urządzenia łączności osobistej (stacje bazowe telefonii komórkowej).  
Z punktu widzenia ochrony środowiska największe znaczenie mają urządzenia związane z przesyłem 
radiowym danych i głosu oraz linie energetyczne. 
Promieniowanie elektromagnetyczne dzielimy na jonizujące i niejonizujące. Podział ten wynika 
z ograniczonej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. Granica ta wynosi około 
1015 Hz. 
Promieniowanie elektromagnetyczne jonizujące zawiera się w zakresie częstotliwości powyżej tej 
granicy i jego oddziaływanie powoduje uszkodzenie organów wewnętrznych i zmiany DNA. 
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące jest to promieniowanie, którego energia 
oddziałując na każde ciało materialne (w tym także na organizmy żywe), nie powoduje w nim procesu 
jonizacji i zawiera się poniżej granicy 1015 Hz. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia 
człowieka w zakresie promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale o bardzo 
niskiej częstotliwości VLF i ekstremalnie niskiej częstotliwości ELF. 
Promieniowanie to powstaje w wyniku działania zespołów sieci i urządzeń elektrycznych w pracy, 
w domu, urządzeń elektromedycznych do badań diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji 
nadawczych, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. 
Odpowiednio do coraz niższej częstotliwości podzakresów promieniowania niejonizującego energia 
promieniowania elektromagnetycznego jest coraz niższa, ale jednocześnie wiedza o oddziaływaniu na 
materię żywą jest coraz mniejsza. Człowiek w swym rozwoju nie był eksponowany na promieniowanie 
elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu ELF, VLF, radiofal i mikrofal. Są to więc zakresy, w 
których źródła są budowane przez człowieka i to zaledwie od około stu lat. 
Trzy podzakresy: pole stałe DC, podczerwień i światło widzialne, są dla człowieka zakresami 
naturalnymi. 
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6.3.1. Elektroenergetyka 
 
Powszechność użytkowania energii elektrycznej wymusza budowanie sieci elektroenergetycznej na 
całym terenie zagospodarowanym przez ludzi i w zależności od ich potrzeb. Infrastruktura 
energetyczna jest podzielona na sieć przesyłową, zasilającą i rozdzielczą. 
Sieć elektroenergetyczna gminy jest dobrze rozwinięta. Wymaga ona jednak we fragmentach - w celu 
poprawy jakości i niezawodności zasilania - rozbudowy i modernizacji. 
 
Przez Gminę Leśna przebiegają następujące linie elektroenergetyczne: 

 wysokiego napięcia 220 kV Mikułowa-Cieplice 

 wysokiego napięcia 110 kV Jelenia Góra Wiskoza-Bartoszówka 

 wysokiego napięcia 110 kV Mikułowa-Bartoszówka 
 
 
6.3.2. Sieć telefonii komórkowej 
 
Stacje bazowe są podstawowym elementem struktury sieci komórkowej. Stanowią one urządzenie 
nadawczo – odbiorcze, łączące sieć telefonii komórkowej z telefonami komórkowymi. Konfiguracja 
systemu antenowego stacji bazowej nie może spowodować wystąpienia elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego o poziomach przekraczających poziom dopuszczalny (w rejonach 
dostępnych dla ludzi) określony w przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

Na terenie Gminy znajduje się pięć masztów telefonii komórkowej: 

 Smolnik, działka nr 89/11 

 Leśna, działka nr 3/6 

 Pobiedna, działka nr 710 

 Miłoszów, działka nr 488/8 

 Złotniki Lubańskie, działka nr 190 
 
 
6.3.3. Promieniowanie elektromagnetyczne na terenie Miasta i Gminy Leśna  

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonał w 2016 r. pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych zgodnie z metodyką określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
12 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 
Pomiary były wykonywane dwoma miernikami do pomiaru pola elektromagnetycznego: 
1. PMM 8053A z sondą EP 300 mierzącą w zakresie częstotliwości 0,001-3 GHz, 
2. NARDA z sondą EF 0391 mierzącą w zakresie częstotliwości 0,001-3 GHz. 
Badania te były prowadzone: 
1. w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys., 
2. w miastach o liczbie mieszkańców poniżej 50 tys., 
3. na terenach wiejskich. 
Badania przeprowadzono w 135 pionach kontrolno-pomiarowych. Przy planowaniu prac badawczych 
uwzględniono tereny o wysokiej gęstości zaludnienia bądź tereny przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową. Do badań wytypowano tereny w strefie oddziaływania stacji bazowych telefonii 
komórkowej, ze względu na fakt, że sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się dla instalacji wytwarzających pola 
elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, a stacje te są obecnie najbardziej 
rozpowszechnionym rodzajem obiektów radiokomunikacyjnych. 
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Na podstawie tych badań przeprowadzono identyfikację terenów, na których możliwe są przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Poniżej na rysunku przedstawiono lokalizację 
punktów monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych. 
 

 
 
Rys. nr 6.13 Punkty pomiarowe monitoringu PEM na terenie województwa dolnośląskiego 
 
Badania natężeń pól elektromagnetycznych prowadzone są w stałej sieci punktów w cyklach 
trzyletnich. Porównując wyniki tych badań z badaniami przeprowadzonymi w latach poprzednich 
zauważono, że na terenach dużych miast obliczona średnia arytmetyczna zmierzonych wartości 
skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych kształtuje się na nieco wyższym poziomie 
(do ok. 1,32 V/m) niż na terenach małych miast i terenów wiejskich (większość pomiarów to wartości 
poniżej granicy oznaczalności sondy pomiarowej). Wynika to z faktu, że poziom pól 
elektromagnetycznych w środowisku jest zależny od gęstości infrastruktury nadawczej oraz liczby 
rozmów prowadzonych jednocześnie przez abonentów sieci komórkowych. Podobnie jak w latach 
2011-2012 stwierdzone w 2015 i 2016 r. wartości natężeń pola elektromagnetycznego były znacznie 
niższe od wartości dopuszczalnej. 
Podkreślić należy, że w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowych pola elektromagnetyczne 
o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i to na 
wysokości ich zainstalowania. W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się 
w miastach, pola o wartościach wyższych od dopuszczalnych nie występują dalej niż 25 metrów od 
anten na wysokości zainstalowania tych anten. 
WIOŚ we Wrocławiu, zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska, corocznie aktualizuje 
rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych i przedstawia go na swojej stronie internetowej 
www.wroclaw.pios.gov.pl.  
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez: 
- utrzymanie poziomów pół elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach 
- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane. 
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Wokół źródeł pól elektromagnetycznych tworzy się w razie potrzeby obszary ograniczonego 
użytkowania. Aby ograniczyć uciążliwości promieniowania elektromagnetycznego koniecznym jest 
podejmowanie niezbędnych działań polegających na: analizie wpływu na środowisko nowych obiektów 
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne (na etapie wydawania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu i pozwoleń na budowę) oraz zobowiązywaniu inwestorów do 
pomiarów kontrolnych rzeczywistego rozkładu elektromagnetycznego promieniowania 
niejonizującego w otoczeniu stacji i uwzględniania kierunków radiolinii przy ewentualnym 
lokalizowaniu nowych obiektów związanych z przebywaniem ludzi. 
 
Poniżej przedstawiono wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w woj. 
Dolnośląskim w 2015 r. w punktach zlokalizowanych w otoczeniu Miasta i Gminy Leśna. 
 
Tabela 6.9. Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w woj. 
Dolnośląskim w 2015 r. w punktach zlokalizowanych w otoczeniu Miasta i Gminy Leśna. 
 

Lokalizacja punktów 
pomiarowych 

Data pomiaru 
Wartość średnia 

[V/m] 
Data pomiaru 

Wartość średnia 
[V/m] 

Syców ul. Kaliska 
 

23.11.2012 <0,20 25.03.2015 <0,3 

Lwówek Śląski 
ul. Oświęcimska 22 

26.08.2011 0,41 13.05.2015 <0,21 

Świebodzice 
ul. 3-go maja 1 

31.08.2011 0,18 29.05.2015 <0,21 

Twardogóra 
ul. Ogrodowa 

19.10.2012 <0,20 17.07.2015 <0,3 

Warta Bolesławiecka   15.05.2015 <0,21 

Osiecznica, ul. Lubańska   02.06.2015 <0,21 
Bolesławiec, ul. Jana 

Pawła II 49 
  30.07.2015 0,64 

 
 
6.3.4. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne na terenie Miasta i Gminy Leśna  
 
Monitoring promieniowania elektromagnetycznego realizowany przez WIOŚ w 2015 r. na terenie 
województwa dolnośląskiego wykazał, że w żadnym z opomiarowanych punktów nie stwierdzono 
przekroczeń dopuszczalnych norm. Poza pomiarami, w ramach monitoringu prowadzono bazę 
źródeł pól elektromagnetycznych (łącznie z pomiarami wokół nich, które zostały wykonane przez 
zarządzających i jednostki kontrolujące), znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego, 
mogących wpływać negatywnie na środowisko. W żadnym przypadku pomiary nie wykazały 
przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludności, czy też przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową. Mimo przebiegu wielu linii wysokiego napięcia. 
Dzięki uwzględnianiu w MPZP oddziaływania pól elektromagnetycznych i zachowania 
bezpiecznych odległości zabudowy mieszkaniowej od linii WN nie występują bezpośrednie 
zagrożenia dla mieszkańców gminy w tym zakresie. Analiza wyników pomiarów wykazała, że 
występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów 
dopuszczalnych. 
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W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne. 

Tabela 6.10. Analiza SWOT - pola elektromagnetyczne 

C
zy

n
n

ik
i 

w
ew

n
ęt

rz
n

e 

Mocne strony Słabe strony 

- Wyniki pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego w punktach 
zlokalizowanych w pobliżu gminy 
przeprowadzonych na terenie Lwówka 
Śląskiego wykonane przez WIOŚ, 
wykazały wynik znacznie poniżej 
dopuszczalnej normy, 

- Uwzględnianie w MPZP oddziaływania 
pól elektromagnetycznych. 

- Obecność na terenie gminy linii 
elektroenergetycznych WN  

- Obecność na terenie gminy nadajników 
telefonii komórkowej (stacji bazowych). 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ęt

rz
n

e 

Szanse Zagrożenia 

- obowiązkowy monitoring PEM w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 

- Rozpowszechnienie i rozwój telefonii 
komórkowej oraz innych technologii 
emitujących promieniowanie elektro-
magnetyczne np. WiFi. 

Źródło: opracowanie własne 

6.4. Gospodarowanie wodami 
6.4.1. Zasoby wód powierzchniowych 

 

Gmina Leśna leży w dorzeczu środkowego odcinka rzeki Kwisy, która jest lewostronnym dopływem 
Bobru. Kwisa przepływa w północno-wschodniej i w północno-środkowej części gminy, przez obręby: 
Złoty Potok, Złotniki Lubańskie, Stankowice, miasto Leśna, Smolnik, Szyszkowa, Kościelniki Górne i 
Średnie. Długość Kwisy na terenie gminy wynosi prawie 19 km. Na terenie gminy Kwisę zasila szereg 
potoków, największymi z nich są dopływy lewobrzeżne: Bruśnik, Miłoszowski Potok i Grabiszówka. 
Ponadto przez teren gminy, w jej południowej części przepływa rzeka Łużyca. W ramach ochrony 
przeciwpowodziowej w dwóch miejscach na Kwisie stworzono sztuczne zbiorniki wodne:  
- Jezioro Leśniańskie - o powierzchni 140 ha, utworzone w 1908 r. z kamienną zaporą w okolicy 

Złotnik Lubańskich. Przy zbiorniku działa elektrownia wodna o mocy 2,4 MW,  
- Jezioro Złotnickie - o powierzchni 125ha, utworzone w 1924 r. z kamienną zaporą w okolicy 

Leśnej. Przy zbiorniku działa elektrownia wodna o mocy 4,2 MW.  
Zbiorniki te poza funkcją retencyjną, spełniają również istotną rolę rekreacyjną i krajobrazową.9 

 
6.4.1.2 Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
 
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku wód 
silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów biologicznych, 
charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz na podstawie 
elementów wspierających – hydromorfologicznych i fizykochemicznych.  
 
 

                                                 
9 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013 
- 2016 
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Elementy biologiczne 
W ramach monitoringu diagnostycznego badaniami objęto min. następujące elementy biologiczne: 
fitobentos, makrofity i bezkręgowce bentosowe. W programie monitoringu operacyjnego głównym 
badanym elementem biologicznym był fitobentos lub fitoplankton. W wybranych jednolitych częściach 
wód rzecznych uwzględniono badania ichtiofauny (w rzekach na terenie gminy brano pod uwagę 
wskaźnik ichtiologiczny EFI+PL. Klasyfikacja elementów biologicznych jednolitych części wód rzecznych 
na terenie Miasta i Gminy Leśna wykazała stan dobry i bardzo dobry. 
 
Elementy hydromorfologiczne 
Elementy hydromorfologiczne to m.in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz charakter podłoża, 
czyli pewne elementy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych. W 
jednolitych częściach wód, które na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych zostały 
wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione elementom hydromorfologicznym nadano II klasę. 
Elementom hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych częściach wód nadano I klasę (bardzo 
dobry stan ekologiczny).  
  
Elementy fizykochemiczne 
Do elementów fizykochemicznych zalicza się wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód, warunki 
tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz wskaźniki 
chemiczne z grup syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych.  
 
Stan i potencjał ekologiczny 
Ocena stanu i potencjału ekologicznego jednolitych naturalnych i silnie zmienionych częściach wód 
rzecznych została sporządzona na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych, 
fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie 
sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (2011), klasyfikując stan ekologiczny (lub potencjał 
ekologiczny dla części wód silnie zmienionych) należy uwzględnić jednocześnie wymagania dodatkowe 
dla każdego z obszarów chronionych, jeśli są ustalone w odrębnych przepisach. 
W przypadku, gdy jednolita część występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że jest w 
dobrym lub bardzo dobrym stanie (lub potencjale ekologicznym), jeśli spełnione są jednocześnie 
wszystkie warunki określone dla tych obszarów chronionych.  
 
Na podstawie wyników badań uzyskanych w 2015 sporządzona została klasyfikacja stanu 
ekologicznego i stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód. 
W 2015 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził ocenę stanu 
wód powierzchniowych na terenie województwa dolnośląskiego. Stan wód rzeki Kwisy min. w punkcie 
na terenie Miasta i Gminy Leśna, których stan był: 

 dobry w punkcie:  Kwisa, zb. Złotniki  

 zły w punkcie : Zb. Leśna - stan. 1 
Wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela nr 6.11 Ocena stanu JCWP za 2015 r. 
 

Źródło: WIOŚ Wrocław 2015 
 

  

Nazwa ocenianej jcw Kod ocenianej jcw 

Kod 
reprezentatywne

go punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Nazwa 
reprezentatywne

go punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Klasa elementów 
fizykochemicznyc

h - specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne i 
niesyntetyczne 

(3.6) 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 
(grupa 3.1 - 

3.5) 

STAN / POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

STAN 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Kwisa od Długiego 
Potoku do zb. 
Złotniki 

PLRW6000816651
1 

PL02S1401_1368 
Kwisa - poniżej 
ujścia Oldzy 

  I UMIARKOWANY ZŁY III 

Kwisa, zb. Złotniki 
PLRW6000016651
3 

PL02S1401_2018 
Zb. Złotniki - 
stan. 1 

I I DOBRY dobry II 

Kwisa, zb. Leśna 
PLRW6000016651
79 

PL02S1401_2010 
Zb. Leśna - stan. 
1 

I I DOBRY ZŁY II 

Kwisa od zb. Leśna 
do Kliczkówki 

PLRW6000201669
39 

PL02S1401_1369 
Kwisa – powyżej 
Kliczkówki 
(Osieczów) 

  II UMIARKOWANY ZŁY III 
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6.4.2. Zasoby wód podziemnych 
 
Na terenie gminy można wydzielić 2 rodzaje wód podziemnych:  
- wody typu warstwowego występujące w osadach holoceńskich i plejstoceńskich,  
- wody szczelinowe występujące w obrębie gnejsów, granitów, łupków łyszczykowych i bazaltów.  
 
Poziom wód w osadach holoceńskich występuje do głębokości 2 m. Woda w tym poziomie gromadzi 
się w piaszczysto – madowych osadach den dolinnych.  
Poziom wód podziemnych w osadach plejsctoceńskich występuje na większych głębokościach. Wody 
te gromadzą się w utworach piaszczysto – żwirowych pochodzenia rzecznego, lodowcowego 
i wodnolodowcowego. Wody szczelinowe są częściowo odprowadzane przez liczne wysięki i potoki. W 
gruntach skalistych przepływają przez liczne szczeliny, natomiast ich ilość, głębokość występowania i 
kierunek przepływu są zmienne.  
Brak głównych zbiorników wód podziemnych na terenie gminy. 
 
Względem podziału na Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) gmina znajduje się w granicach 
JCWPd 93 i 105: 
 
Kod JCWPd PLGW600093 

 Dorzecze Odra 

 Ocena stanu JCWPd , w zależności od oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy lądowe 
zależne od wód podziemnych, 2012 r.: dobry DW (dostateczna wiarygodność) 

Poniżej podano pozostałe parametry JCWPd: 93 

 Powierzchnia JCWPd [km2]: 1981.2km2 

 Dorzecze: Odry 

 Region: Środkowej Odry 

 RZGW Wrocław  

 Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni): Bóbr (II) 
Obszar bilansowy 
W-VI Bóbr; W-V Nysa Łużycka (prawa) 

Ocena stanu JCWPd, 2012 r. 
Stan ilościowy dobry 

Stan chemiczny dobry 
Ogólna ocena stanu JCWPd dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych zagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia celów 
środowiskowych 

Przyczyny antropogeniczne: 
- zanieczyszczenia przemysłowe i pogórnicze; 

- lokalnie zanieczyszczenia odrolnicze; 
- emisja pyłów. 

 
Obszar wydzielonej JCWPd ma wyraźny układ południkowy, co determinowane jest kierunkiem biegu 
rzeki Kwisy i środkowego odcinka Bobru oraz zasięgiem zlewni obu cieków. Układ hydroizohips 
wydzielonych użytkowych poziomów wodonośnych, wskazuje na północny kierunek głównego 
przepływu wód podziemnych, przy czym w centralnej i południowej części JCWPd z tendencją kierunku 
NW. Interpretowalna wysokość powierzchni piezometrycznej obniża się od 360 do 120 m n.p.m. 
Strefa zasilania regionalnego systemu przepływu związana jest z górzystym pasmem Masywu 
Karkonoszy na południu, natomiast w centralnej części zaznacza się strefa zasilania lokalnego (niecka 
północnosudecka). Bazą drenażu dla poziomu przypowierzchniowego oraz użytkowych poziomów 
wodonośnych są doliny Kwisy i Bobru. Dla neogeńskiego poziomu wodonośnego bloku 
przedsudeckiego bazę drenażu stanowi dolina Odry. 
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Oddzielnym zagadnieniem hydrodynamiki wód podziemnych jest odbudowywanie leja depresji w 
nieodwadnianej kopalni miedzi „Konrad" w Iwinach, co skutkuje połączeniem w tym rejonie poziomów 
wodonośnych permo-triasu oraz pogorszeniem jakości wód. 
 
Poniżej na rysunku przedstawiono obszar występowania JCWPd 93 

 
Rys. 6.13 Lokalizacja JCWPd 93. 

 
 
Kod JCWPd PLGW6000105 

 Dorzecze Odra 

 Ocena stanu JCWPd , w zależności od oddziaływań wód podziemnych na ekosystemy lądowe 
zależne od wód podziemnych, 2012 r.: dobry DW (dostateczna wiarygodność) 

Poniżej podano pozostałe parametry JCWPd: 105 

 Powierzchnia JCWPd [km2]: 332.8 km2 

 Dorzecze: Odry 

 Region: Środkowej Odry 

 RZGW Wrocław  

 Główna zlewnia w obrębie JCWPd (rząd zlewni): Nysa Łużycka (II), Miedzianka, Witka, Czerwona 
Woda (III) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70 

 
 
 
Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

Obszar bilansowy 
W-V Nysa Łużycka (prawa); W-VI Bóbr 
 

Ocena stanu JCWPd, 2012 r. 
Stan ilościowy słaby 

Stan jakościowy dobry 
Ogólna ocena stanu JCWPd słaby 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

zagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia 
celów środowiskowych 

Przyczyny antropogeniczne: 
- odwodnienie KWB „Turów” spowodowało 

powstanie rozległego leja depresji o powierzchni ok. 
40 km

2 

i w konsekwencji zanik wody w okolicznych 
studniach; 

- przekroczenie zasobów dyspozycyjnych w skali 
roku z powodu poboru odwodnieniowego; 

- zmiany chemizmu wód podziemnych w wyniku 
oddziaływania infrastruktury kopalnianej 

- zanieczyszczenia rolnicze; 
- emisja pyłów i gazów - elektrownia „Turów”; 

- składowiska popiołu; 
- zmiany chemizmu na terenach wiejskich 

wynikające głównie z braku kanalizacji. 
 
 

Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w granicach poziomu 
czwartorzędowego oraz na wychodniach poziomów starszych. Granica JCWPd na wschodzie 
biegnie wzdłuż działów wód powierzchniowych i podziemnych oddzielających zlewnie  
Nysy Łużyckiej od zlewni Bobru - do granicy państwa z Czechami i dalej w kierunku południowym 
a także na południu przebiega wzdłuż tej granicy. Na zachodzie granica JCWPd przebiega wzdłuż 
Nysy Łużyckiej (wzdłuż granicy państwa z Niemcami) po zlewnię Czerwonej Wody, która ogranicza 
tę jednostkę od północy. W północnej części omawianego obszaru naturalnymi strefami drenażu 
są rzeki Nysa Łużycka, lokalnie Czerwona Woda i Witka. Funkcję drenażu pełnią także ujęcia wód 
podziemnych oraz wyrobisko górnicze KWB „Turów”.  
Kierunki krążenia wód podziemnych są często bardzo skomplikowane, głównie ze względu na duże 
zaangażowanie tektoniczne skał podłoża, zróżnicowaną litologię i stopień diagenezy warstw 
wodonośnych, zatem przepuszczalność i zasobność wodną poziomów. Na ogół jednak wody 
wszystkich pięter/poziomów wodonośnych odpływają do naturalnych stref drenażu. 
Oddziaływanie ujęć wód podziemnych zaburza ten kierunek tylko lokalnie na niewielkich obszarach 
– tworzą się lokalne leje depresji. Znacznie większy zasięg oddziaływania (sięgający poza granicę 
państwa) obejmuje południową część jednostki i związany jest odwodnieniem górniczym KWB 
„Turów”.  
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Rys. 6.14 Lokalizacja JCWPd 105. 

 
6.4.2.2. Jakość wód podziemnych 
 
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi 
potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. System obserwacji monitoringowych obejmuje 
zwykłe (słodkie) wody podziemne, których zawartość substancji rozpuszczonych (mineralizacja) nie 
przekracza 1000 mg/l. Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut 
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną 
do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach regionalnych, w 
zakresie elementów fizykochemicznych, wykonywane są przez wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o ilości i stanie 
chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na 
potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 
ochronnych ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na potrzeby wypełnienia 
obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej. 
Wyniki badań ocenia się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 85) w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód 
podziemnych. 
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Klasyfikacja obejmuje pięć klas jakości wód, z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: 
 klasa I – wody o bardzo dobrej jakości: 

- wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów 
zachodzących w warstwie wodonośnej, 

- żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 klasa II – wody dobrej jakości: 
- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne 
- wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem Żelaza i manganu, nie przekraczają wartości 

dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
 klasa III – wody zadowalającej jakości: 

- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub 
słabego oddziaływania antropogenicznego, 

- mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 

 klasa IV – wody niezadowalającej jakości: 
- wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz 

słabego oddziaływania antropogenicznego, 
- większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
 klasa V – wody złej jakości: 

- wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne, 
- woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez 
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co 
najmniej „dobry”. Stan ilościowy oraz stan chemiczny wg „Planu gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Odry” dla JCWPd nr 90 określono jako dobry.  
Poniżej przedstawiono główne cele środowiskowe dla wód podziemnych zgodnie z Ramową Dyrektywą 
Wodną - art. 4:   

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 
wymienionymi w RDW),  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych,  

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego 
trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. W 2015 
roku monitoring wód podziemnych był prowadzony na terenie całego województwa. W profilu 
hydrogeologicznym województwa dolnośląskiego występują piętra wodonośne w utworach 
czwartorzędu, trzeciorzędu, kredy, triasu, permu, karbonu oraz w paleozoicznych skałach 
krystalicznych. Ze względu na bardzo urozmaiconą budowę geologiczną oraz zróżnicowanie litologiczne 
poszczególnych kompleksów stratygraficznych wody podziemne znajdujące się w różnych ośrodkach 
charakteryzują się zmienną jakością oraz są w różnych stopniach wykorzystywane. 
Do określenia jakości wód brano pod uwagę punkty monitoringu diagnostycznego WIOŚ we Wrocławiu 
z uwagi na szerokie spektrum badań laboratoryjnych. 
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Charakterystyka wyników monitoringu diagnostycznego jednolitych części wód podziemnych – 
badania WIOŚ we Wrocławiu  
 
W ramach monitoringu diagnostycznego wód podziemnych województwa dolnośląskiego badanie 
jakości przeprowadzone zostało na obszarach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Ocenę 
stanu chemicznego wód podziemnych przeprowadza się dla wód podziemnych występujących 
w jednolitych częściach wód podziemnych, w odniesieniu do punktu pomiarowego i jednolitej części 
wód podziemnych.  
Ocenę stanu chemicznego wód podziemnych w punkcie pomiarowym przeprowadza się, ustalając klasę 
jakości wód podziemnych przez porównanie wartości badanych elementów fizykochemicznych z 
wartościami granicznymi elementów fizykochemicznych określonymi w załączniku do rozporządzenia 
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych;  
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.  
Ocena wyników badań monitoringu diagnostycznego w 2016 roku wg podziału na jednolite części wód 
podziemnych wykazała, że 91% sumy punktów pomiarowych badanych wód zaliczono do wód 
reprezentujących dobry stan chemiczny (klasy I-III). Wody o słabym stanie chemicznym (klasy IV-V) 
stanowiły 9% sumy punktów pomiarowych. Do wskaźników decydujących o jakości wody zaliczono: 
wapń, żelazo, mangan, odczyn, wodorowęglany, temperaturę wody, azotany, fosforany, amoniak, 
potas, nikiel, siarczany i magnez. 
 
Tabela 6.15 Ocena jakości wód podziemnych na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego 
w 2016 roku - badania PIG PIB w Warszawie 
 

Nr JCWPd Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Suma ppk 

93 - 2 2 - - 4 
 

Nr 
MOBA 
DA 

 Wskaźniki 
fizyczno- 

chemiczne w 
zakresie 

stężeń III klasy 
jakości 

Wskaźniki 
fizyczno- 

chemiczne w 
zakresie 
stężeń IV 

klasy jakości 

Wskaźniki 
fizyczno- 

chemiczne w 
zakresie 
stężeń V 

klasy jakości K
o

ń
co

w
a 

kl
as

a 

ja
ko

śc
i  

Powiat Miejscowość JCWPd 
Straty 

grafia 

310 lubański Czerniawa- Zdrój 93 Pt 

 

pH - 6,08,  III 
561 lwówecki Łupki 93 T1+K2 Temp - 

12,3[°C], 
  II 

1736 bolesławiec
ki 

Trzebień 93 Q 

 

pH - 6,43,  III 
1793 lwówecki Rakowice 

Wielkie 
93 Q 

 

  II 
 
Podsumowanie 
W 2016 roku badania wód podziemnych prowadzone były na terenie województwa dolnośląskiego 
w 183 punktach kontrolno-pomiarowych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
badania prowadził w 86 punktach kontrolno-pomiarowych, a Państwowy Instytut Geologiczny 
Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie w 82 punktach kontrolno-pomiarowych. Monitoring 
diagnostyczny realizowany był w 15 punktach pomiarowych zlokalizowanych na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Ocena wyników badań monitoringu diagnostycznego prowadzonego przez WIOŚ we Wrocławiu 
w 2016 roku wg podziału na jednolite części wód podziemnych wykazała, że 91% badanych wód 
zaliczono do wód o dobrym stanie chemicznym (klasy I-III). Wody o słabym stanie chemicznym (klasy 
IV-V) stanowiły 9%. 
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W ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych województwa 
dolnośląskiego prowadzonego przez PIG PIB w Warszawie na obszarach jednolitych części wód 
podziemnych wykazały, że w 2016 roku 71% badanych wód zaliczono do wód o dobrym stanie 
chemicznym (klasy I-III), wody o słabym stanie chemicznym (klasy IV-V) stanowiły 29%. 

Występowanie wód zanieczyszczonych zaklasyfikowanych do klasy IV niezadowalającej jakości 
stwierdzono w Czeszowie, Domaszkowie, Jodłowniku, Piekarach, Ruszowie, Rynarcicach, Uciechowie, 
Wójcicach, Zamęcznie, Czerninie, Goszczu, Patoszni, Paszowicach, Legnicy, Kwiatkowicach, 
Gościszowie, Kostomłotach, Rusku, Opolnie Zdrój, Zgorzelcu, Bogatyni, Piławie Górnej, Białobrzeziu 
i Jeleniowie. W klasie V złej jakości wody podziemne występowały w Twardocicach, Lubiążu, 
Zebrzydowie, Ujowie, Szczytnej i Różance. 

Monitoring płytkich wód podziemnych, zlokalizowanych na obszarach szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych wykazał stężenia azotanów w granicach 
od <0,5 mg/l do 21,70 mg/l, Nie występowały wody zanieczyszczone ani też zagrożone 
zanieczyszczeniem azotanami. 
 
 
6.4.2.3 Źródła przeobrażeń wód podziemnych 
 
Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. 
Mogą być narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące wpływające na ich jakość i zasobność. 
Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na 
terenie miasta można wyliczyć: 
- transportowe: stacje paliw, szlaki komunikacyjne (możliwość przedostawania się związków 

ropopochodnych, zwiększony ruch samochodów, większe stężenia zanieczyszczeń pochodzących 
ze źródeł komunikacyjnych w glebie), obszary magazynowo - składowe; 

- atmosferyczne: związane z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i ich opadem (z uwagi na słabe 
uprzemysłowienie, zanieczyszczenia atmosferyczne mają charakter drugorzędny i są związane 
z napływem zanieczyszczeń z innych części województwa oraz województw ościennych); 

- naturalne (na skutek zalania przez powódź lub nawalne deszcze i miejsc składowania substancji 
niebezpiecznych). 

 
6.4.3 Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne 
 
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia wód i ziemi, powodowanego rozbudową 
sieci wodociągowej, modernizacją stacji uzdatniania wód oraz odprowadzaniem ścieków, przeciwnie – 
ich realizacja powinna spowodować uzyskanie oczekiwanych standardów ilości i jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych obszaru. Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony wód 
będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają 
mniejszą skalę, wagę, występują raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej. Na etapie realizacji POŚ 
przeanalizowane zatem powinny zostać środowiskowe oddziaływania następujących konkretnych 
przedsięwzięć:  
1) budowa kanalizacji i przyłączy kanalizacji sanitarnej, zgodnie z planami inwestycyjnymi w celu 

uzbrojenia nowo powstających budynków 
2) sukcesywna budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych dla nowo budowanych 

budynków 
3) modernizacja oczyszczalni ścieków  
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Przedsięwzięcia te są niewątpliwie proekologiczne i służą ochronie zasobów wód. Na etapie budowy 
negatywnie mogą oddziaływać w następujący sposób: 
- naruszenie powierzchni ziemi, 
- zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu 

samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), 
- wytwarzanie odpadów budowlanych  
- emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 
Budowa przyłączy wodociągowych pozwala na ograniczenie korzystania ludności Gminy z własnych 
kopanych studni, co powinno ograniczyć ponadnormatywny pobór wód podziemnych z własnych ujęć. 
Woda w SUW jest odpowiednio uzdatniana i przygotowywana do spożycia. Natomiast wody pobierane 
z prywatnych studni nie są badane, a często ich jakość nie powinna pozwalać na ich spożywanie 
(lokalizacja w pobliżu nieszczelnych zbiorników bezodpływowych). 
Budowa przyłączy kanalizacji również wpłynie przede wszystkim pozytywnie na środowisko Miasta 
i Gminy Leśna. Wyeliminuje to przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych do gruntu lub z niewłaściwie eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. W ten 
sposób zmniejszy się zagrożenie mikrobiologiczne i eutrofizacji. 
Ograniczy to także rozproszone zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych. Modernizacje sieci są 
konieczne ze względu na wyeksploatowanie rur, mimo mogących wówczas zaistnieć negatywnych 
oddziaływań na środowisko, szczególnie gruntowo – wodne, będzie to prowadzić do stałego 
polepszania się tych zasobów środowiska.  
Budowa kanalizacji deszczowej będzie miała na celu jeszcze większe oczyszczanie wód 
odprowadzanych do danego odbiornika. Ścieki deszczowe zawierają bardzo wiele toksycznych, 
chemicznych substancji, które powinny zostać w sposób szczególny oczyszczany. 
Należy jednak wziąć pod uwagę możliwe, problematyczne aspekty rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 
Poprzez zrzut coraz większej ilości oczyszczanych wód do rzek możliwe są zmiany w jej przepływie oraz 
chemizmie.  
Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.  
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę 
aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu Cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Miasta 
i Gminy Leśna są następujące: 

 Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i silnie zmienionych części wód, 
których stan określono jako zły, celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej dobrego 
stanu ekologicznego. Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

 Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i silnie zmienionych części wód, 
których stan określono jako dobry, celem środowiskowym będzie utrzymanie co najmniej dobrego 
stanu ekologicznego. Ponadto, w celu utrzymania dobrego stanu ekologicznego konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

 
Cele środowiskowe dla w/w wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na 
mocy art. 4 RDW jest:  
Dla naturalnych zmienionych części wód celem będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego oraz  co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. 
Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie dodatkowo utrzymanie co 
najmniej dobrego stanu chemicznego. 
 
Inwestycje planowane w przedmiotowym Programie ochrony Środowiska nie wpłyną negatywnie na 
cele środowiskowe przyjęte dla wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy 
Leśna. 
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6.4.4 Wpływ na wody podziemne  
 
Cele środowiskowe i zasady ochrony wód określa art. 38 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 
(j.t. Dz. U. z 2017 poz. 1121 ze zm.). Wody jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt 
i roślin podlegają ochronie. Celem ich ochrony jest utrzymanie oraz poprawa ich jakości oraz 
biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. Cele powinny być osiągane 
poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodnośrodowiskowym kraju. Działania te w 
szczególności powinny polegać na stopniowej redukcji i w konsekwencji eliminacji zanieczyszczeń 
szkodliwych dla środowiska wodnego. W obu przypadkach wskazano na konieczność utrzymania co 
najmniej dobrego stanu chemicznego wód. W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
Odry”, na podstawie art. 4 RDW (dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. 
Ramowa Dyrektywa Wodna), określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, 
obszarów chronionych oraz wód podziemnych. Zgodnie z zapisami w/w dokumentu, dla naturalnych 
części wód celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, 
natomiast dla silnie zmienionych oraz sztucznych części wód - co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego. Dla wód podziemnych określono następujące główne cele środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych do odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 
stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 

 
Większość inwestycji zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna” nie 
będzie powodować negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe i nie 
będzie wpływać negatywnie na założone cele środowiskowe dla tych wód. Działania dotyczące 
rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą 
negatywnych skutków. 
W odniesieniu do art. 81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zapisów 
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” należy stwierdzić, że planowane 
w ramach POŚ inwestycje nie będą wywierać negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych.  
 
Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do Stef ochronnych ujęć wody i GZWP. 
 
Inwestycje planowane w przedmiotowym Programie ochrony Środowiska nie wpłyną negatywnie na 
cele środowiskowe przyjęte dla wód podziemnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Leśna. 
 

6.4.5. Lokalizacja terenu objętego projektem „Programu..." względem Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, ujęć wód i stref ochronnych ujęć wody (respektowanie zakazów i nakazów 
obowiązujących w tych strefach) oraz terenów szczególnego zagrożenia powodziowego Q1% i Q5%. 
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A) Lokalizacja terenu objętego projektem „Programu..." względem obszarów zagrożonych powodzią 
Poniżej na rysunku zaznaczono tereny szczególnego zagrożenia powodziowego 

 
Rys. nr 6.15 Mapa obszarów zagrożenia powodziowego wodami 0,2 % źródło: Hydroportal Publikujący 
Mapy Zagrożenia powodziowego http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 
 
 
Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. Dyrektywa Powodziowa) kraje członkowskie UE 
zobowiązane są do:  

 opracowania wstępnej oceny ryzyka powodziowego (do dnia 22.12.2011 r.),  

 opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (do dnia 22.12.2013 r.),  

 opracowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym (do dnia 22.12.2015 r.).  
Obszar Miasta i Gminy Leśna nie jest zaklasyfikowany do obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko 
powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi jest prawdopodobne. Dla obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, sporządza się 
mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Na mapach zagrożenia powodziowego 
przedstawia się w szczególności:  

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na co najmniej 500 lat lub istnieje możliwość wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, 

 obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, 
obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.  

 
Natomiast na mapach ryzyka powodziowego, wykonywanych z uwzględnieniem wszystkich 
powyższych obszarów, zaznacza się:  

 szacunkową liczbę mieszkańców, którzy mogą być dotknięci powodzią,  

 rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej na przedmiotowych obszarach,  

 obecność instalacji mogących, w razie wystąpienia powodzi, spowodować przypadkowe znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości;  

 
 
 

http://mapy.isok.gov.pl/imap/


78 

 
 
 
Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

 występowanie:  
- ujęć wody, stref ochronnych ujęć wody lub obszarów ochronnych zbiorników wód 

śródlądowych,  
- kąpielisk,  
- obszarów Natura 2000, parków narodowych, rezerwatów przyrody. 

Głównym nadzwyczajnym zagrożeniem dla gminy jest możliwość wystąpienia klęsk żywiołowych, 
do których należy zaliczyć głównie powodzie. Zdarzenia powodziowe w gminie związane są przede 
wszystkim z wylewami rzeki Kwisy. Zagrożenie mogą stanowić również wezbrania Potoku 
Miłoszowskiego i potoku Bruśnik. W 1981 r. zalanych zostało ok. 80 % zabudowy w centralnej części 
miasta Leśna. W 1997 r. pod wodą znalazły się zabudowania północnej i wschodniej części miasta.  
Jednocześnie zalane zostały wsie: Smolnik, Szyszkowa i Kościelniki Górne. Natomiast w latach 2010- 
-2013, wskutek wylewu dopływów rzeki Kwisy, zalane zostało miasto Leśna i miejscowości: Stankowice, 
Miłoszów i Świecie.  
W wyniku powodzi w 2013 - straty na terenie Gminy Leśna były następujące:  

- Drogi w ilości 20,798 km, przepusty w ilości 37 sztuk w kwocie 14 207 452,06 zł. 
- Mosty w ilości 17 szt. na kwotę 2 587 190,65 zł.  
- Urządzenia melioracyjne (rowy, kanały) w ilości 1,795 km oraz inne obiekty w ilości 17 sztuk na 

kwotę 3 222 911,95 zł.  

Całkowita wartość strat wyniosła 20 360 434,17 zł. 
 

Obecnie system przeciwpowodziowy gminy stanowią rzeczne wały przeciwpowodziowe oraz dwa 
zbiorniki retencyjne: Leśniański i Złotnicki, o łącznej pojemności 25,5 mln m³, będące głównym 
systemem ochronnym przed gwałtownymi wezbraniami wód powierzchniowych. Na terenie gminy 
występują również zbiorniki małej retencji, które stanowią głównie stawy rybne.  
Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego odbywa się także poprzez bieżącą konserwację 
cieków powierzchniowych oraz modernizację i odbudowę wałów przeciwpowodziowych. Zgodnie ze 
„Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Kwisy” dla zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej 
na terenie gminy przyczynią się również projektowane suche zbiorniki przeciwpowodziowe: zbiornik 
„Świecie” na potoku Bruśnik oraz zbiornik „Jurków” na potoku Grabiszówka.10 

 
Żadne inwestycje przewidziane do realizacji w Programie ochrony Środowiska dla Gminy Leśna nie 
będą realizowane w terenach zalewowych - szczególnego zagrożenia powodziowego wodą, w tym 
wodami Q1% i Q5% co zapobiegnie możliwości wystąpienia zanieczyszczenia w czasie powodzi 
jednolitych części wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie gminy. 
 
B) Lokalizacja terenu objętego projektem „Programu..." względem Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych, ujęć wód i stref ochronnych ujęć wody (respektowanie zakazów i nakazów 
obowiązujących w tych strefach) 
 
Obszar Miasta i Gminy Leśna nie jest objęty strefami pośrednimi wód powierzchniowych. 
 
Inwestycje zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna” nie będą 
powodować negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe i nie będzie 
wpływać negatywnie na założone cele środowiskowe dla tych wód. Działania dotyczące rozbudowy 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą negatywnych 
skutków. 
 

                                                 
10 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013 
- 2016 
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W odniesieniu do art. 81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zapisów 
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” należy stwierdzić, że planowane 
w ramach POŚ inwestycje nie będą wywierać negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych.  
 
Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do Stef ochronnych ujęć wody i GZWP. 
 
Inwestycje planowane w przedmiotowym Programie ochrony Środowiska nie wpłyną negatywnie na 
cele środowiskowe przyjęte dla wód powierzchniowych i podziemnych zlokalizowanych na terenie 
Miasta i Gminy Leśna. 
 

6.4.6. Analiza SWOT – gospodarowanie wodami 

W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami. 

Tabela 6.16. Analiza SWOT - gospodarowanie wodami 

C
zy

n
n
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i 

w
e

w
n

ę
tr

zn
e 

Mocne strony Słabe strony 

- dobry stan chemiczny i ilościowy wód 
podziemnych JCWPd 93; 

- dobry stan urządzeń wodnych, 
występujących na terenie Miasta i 
Gminy Leśna  

- możliwość zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych 
przez zanieczyszczenia pochodzenia 
bytowego, nieszczelne zbiorniki 
bezodpływowe, ścieki deszczowe, 
bądź związki innego pochodzenia 

C
zy

n
n

ik
i 

ze
w

n
ę

tr
zn

e 

Szanse Zagrożenia 

- obserwowany wzrost zainteresowania 
społeczeństwa problematyką 
gospodarowania wodami oraz wzrost 
świadomości ekologicznej, 

- wzrost świadomości ekologicznej. 
 

- rosnące zagrożenie wystąpienia 
zjawiska powodzi i suszy - w ostatnich 
latach obserwuje się nasilenie 
występowania zjawisk ekstremalnych, 
takich jak długotrwałe okresy suszy 
oraz krótkie, nawalne opady. 

Źródło: opracowanie własne 
 
6.4.7. Gospodarka wodno-ściekowa 
6.4.7.1. Zużycie wody  
 
Właściwa gospodarka wodna polega na zabezpieczeniu odpowiedniej ilości i jakości wody na potrzeby 
ludności, przemysłu i rolnictwa oraz zagospodarowaniu zasobami w sposób oszczędny i racjonalny, 
zwłaszcza na obszarach, gdzie występują deficyty wody. 
Na przestrzeni lat 2010 – 2015 ogólna ilość zużytej na terenie gminy wody kształtowała się następująco: 
 
Tabela 6.17. Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym na terenie Miasta i Gminy Leśna  
 

Nazwa 

Ogółem 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] 

Miasto i Gmina Leśna 165,1 159,0 160,9 154,8 154,9 152,3 

Źródło: GUS - BDL 
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Tabela 6.18. Ilość zużywanej wody na 1 mieszkańca w ciągu roku na terenie Miasta i Gminy Leśna  

Nazwa 

Zużycie wody na 1 mieszkańca 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] 

Miasto i Gmina Leśna 15,5 15,0 15,2 14,8 14,8 14,7 

 
Ilość zużywanej wody na terenie Gminy w latach 2010 – 2015 miała tendencję malejącą.  
 
Tabela 6.19. Ilość mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Leśna   
 

Nazwa 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 
Miasto i Gmina 

Leśna 
5 764 5 748 5 753 5 699 5 910 5 879 

 
6.4.7.2. Opis systemu wodociągowego  

 
Gmina Leśna jest zwodociągowana w 56,6 %, zwodociągowane są miasto Leśna oraz miejscowości 
Pobiedna, Świecie oraz Złotniki Lubańskie. Mieszkańcy zaopatrywani są w wodę z 7 ujęć wód, 
pobierających wody podziemne z utworów czwartorzędowych, wody drenażowe oraz wody 
powierzchniowe. Mieszkańcy terenów wiejskich w wodę zaopatrywani są głównie ze studni 
przydomowych. Zgodnie z danymi GUS w 2015 roku w gminie istniały 681 połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania (w tym 500 w mieście i 181 na obszarach 
wiejskich), a sieci wodociągowej korzystało 5879 mieszkańców gminy (w tym 4601 w mieście i 1278 na 
obszarach wiejskich).  

W skład systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy wchodzi łącznie 7 ujęć wody, wyróżniamy 
następujące ujęcia wody: 

Tabela 6.20. Wykaz ujęć wody na terenie Miasta i Gminy Leśna   

Lp. 
Lokalizacja 

ujęcia 
Obsługiwane 
miejscowości 

SUW 
Średniodobowa 

zużycie wody 
[m3/d] 

Liczba 
obsługiwanych 
mieszkańców 

Przydatność 
do spożycia 

1 Smolnik Leśna, Smolnik Tak 782,8 3297 Tak 

2 Miłoszów Miłoszów Tak 10 42 Tak 

3 Pobiedna Pobiedna Tak 193,2 750 Tak 

4 Stankowice Stankowice Nie 25,2 48 Tak 

5 Szyszkowa Szyszkowa Nie 5,9 100 Tak 

6 Świecie Świecie Tak 3,2 50 Tak 

7 
Złotniki 

Lubańskie 
Złotniki 

Lubańskie 
Nie 19,1 110 Tak 
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LEŚNA 

Główne ujęcie wody dla miasta Leśna korzysta z zasobów wód podziemnych, które tworzy sześć studni 
głębinowych o głębokościach od 15,0 m do 18,5 m ppt. Pobieranie wody odbywa się z warstwy 
wodonośnej, przykrytej gliną pylastą o miąższości 0,3 - 1,5 m. Swobodne zwierciadło wody stabilizuje 
się na głębokości 1,5 - 5,0 m i wykazuje okresowe wahania. 

Pompownię wody stanowi budynek wolno stojący częściowo zagłębiony, zlokalizowany na terenie 
ujęcia wody. W hali pomp zainstalowane są dwie pompy - zasadnicza i awaryjna typu PJM - 250, które 
rurociągiem ssącym Ø 200 mm czerpią wodę ze studni nr 1, 2 i 3. Przed pompownią rurociąg ssący Ø 
200 mm łączy się z rurociągiem z pozostałych studni i dalej wspólnym rurociągiem Ø 250 mm woda 
doprowadzana jest do pompowni. Pomieszczenie pomp jest zagłębione 2,6 m poniżej poziomu 
posadzki, co umożliwia zassanie wody ze studni eksploatowanych lewarowo. W pompowni do 
dezynfekcji wody, zainstalowany jest chlorator. Woda z pompowni podawana jest bezpośrednio do 
sieci miejskiej. 

Konstrukcje studni: 

STUDNIA NR 1 – wykonana w latach 40-tych ubiegłego wieku. 

Odwiert wykonano w rurach wiertniczych Φ400mm do głębokości 15,6 m, podciągniętych do 
głębokości 7,5 m. 

Warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle wody stwierdzono na głębokości 3,73 m ppt. i ujęto do 
eksploatacji filtrem następującej konstrukcji: 

 rura podfiltrowa Φ 200mm, długości 0,80 m, 

 filtr kamionkowy Φ 200mm, długości 3,0 m 

 rura nadfiltrowa Φ 200mm, długości 5,0 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 14,8 m ppt. 

Obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø1000mm do głębokości 3,45 m ppt. Obudowa 
przykryta jest włazem żeliwnym. Woda pobierana jest rurociągiem ssącym Ø 80 mm przez pompę w 
budynku pompowni. 

STUDNIA NR 2 – także wykonana w latach 40-tych ubiegłego wieku. 

Odwiert wykonano w rurach wiertniczych Φ400mm do głębokości 14,6 m, podciągniętych do 
głębokości 7,5 m. 

Warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle wody stwierdzono na głębokości 3,46 m ppt. i ujęto do 
eksploatacji filtrem następującej konstrukcji: 

 rura podfiltrowa Φ 200mm, długości 0,80m, 

 filtr kamionkowy Φ 200mm, długości 3,0 m 

 rura nadfiltrowa Φ 200mm, długości 5,0 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 13,8 m ppt. 

Obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø1000 mm do głębokości 3,00 m ppt. Obudowa 
przykryta jest włazem żeliwnym. Woda pobierana jest rurociągiem ssącym Ø 80 mm przez pompę w 
budynku pompowni. 
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STUDNIA NR 3 – także wykonana w latach 40-tych ubiegłego wieku. 

Odwiert wykonano w rurach wiertniczych Φ400mm do głębokości 14,7 m, podciągniętych do 
głębokości 7,5 m. 

Warstwę wodonośną o swobodnym zwierciadle wody stwierdzono na głębokości 3,38 m ppt. i ujęto do 
eksploatacji filtrem następującej konstrukcji: 

 rura podfiltrowa Φ 200mm, długości 0,80 m, 

 filtr kamionkowy Φ 200mm, długości 3,0 m 

 rura nadfiltrowa Φ 200mm, długości 5,0 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 13,9 m ppt. 

Obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø1000mm do głębokości 3,15m ppt. Obudowa 
przykryta jest włazem żeliwnym. Woda pobierana jest rurociągiem ssącym Ø 80 mm przez pompę w 
budynku pompowni. 

Studnie połączone są w wspólnym rurociągiem ssącym Ø 200 mm. 

Łączne zatwierdzone zasoby studni 1, 2 i 3 wynoszą 60 m³/h przy s=4,2 – 5,1 m. Ilość pobieranej wody 
mierzona jest wodomierzem MZ-80, zamontowanym w budynku pompowni. 

STUDNIA NR 6z - wykonana została w 1992 roku. 

Odwiert wykonano w rurach wiertniczych Φ400mm do głębokości 18,5 m. 

Dynamiczne zwierciadło wody kształtuje się na głębokości 8,2 m a warstwę wodonośną o swobodnym 
zwierciadle wody stwierdzono na głębokości 5,0 m ppt. i ujęto do eksploatacji filtrem następującej 
konstrukcji: 

 rura podfiltrowa Φ 250/280mm, długości 2,00m, 

 filtr PVC Φ 250/280mm, długości 4,0 m 

 rura nadfiltrowa Φ 250/280mm, długości 12,5 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 16,5 m ppt. 

Obudowa studni wykonana z kręgów betonowych Ø2000 mm, wysokości 2,80 m i wyniesiona ponad 
teren. Obudowa przykryta jest płytą betonową z dwoma włazami żeliwnymi. Woda pobierana jest 
rurociągiem stalowym Ø80 mm przez pompę głębinową GB 80VI zamontowaną na głębokości 9,0 m. 

Eksploatacyjne zasoby studni zatwierdzone zostały w wysokości 38,0 m³/h przy depresji s=3,2m. 

Ilość pobieranej wody mierzona jest wodomierzem MZ-80. 

STUDNIA NR 6a - wykonana została w 1987 roku. 

Odwiert wykonano w rurach wiertniczych Φ 400 mm do głębokości 18,2 m. 

Dynamiczne zwierciadło wody kształtuje się na głębokości 6,7 m a warstwę wodonośną o swobodnym 
zwierciadle wody stwierdzono na głębokości 5,0 m ppt. i ujęto do eksploatacji filtrem następującej 
konstrukcji: 

 rura podfiltrowa Φ 273 mm, długości 4,00 m, 

 filtr PVC Φ 273 mm, długości 4,0 m 

 rura nadfiltrowa Φ 273 mm, długości 10,2 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 14,2 m ppt. 
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Obudowa studni wykonana z betonu o wym. 2,50 m x 2,50 m, wysokości 2,50 m i wyniesiona ponad 
teren. Obudowa przykryta jest płytą betonową z osadzonymi dwoma włazami żeliwnymi. 

Woda pobierana jest rurociągiem stalowym Ø 80 mm przez pompę głębinową GB 80VI zamontowaną 
na głębokości 9,0 m. 

Eksploatacyjne zasoby studni zatwierdzone zostały w wysokości 27,0 m³/h przy depresji s=1,7m. 

Ilość pobieranej wody mierzona jest wodomierzem kolankowym Ø80 umieszczonym w obudowie 
studni. 

Studnia nr 6z połączona jest rurociągiem Ø80 ze studnią 6a, skąd woda wspólnym rurociągiem jest 
pobierana z obydwu studni. 

STUDNIA NR 4a - wykonana została w 1974 roku. 

Odwiert wykonano w rurach wiertniczych do głębokości 15,5 m. 

Dynamiczne zwierciadło wody kształtuje się na głębokości 7,0 m a warstwę wodonośną o swobodnym 
zwierciadle wody stwierdzono na głębokości 3,15 m ppt. i ujęto do eksploatacji filtrem następującej 
konstrukcji: 

 rura podfiltrowa kamionkowa Φ 150 mm, długości 2,00 m, 

 filtr kamionkowy Φ 150/300 mm, długości 4,0 m 

 rura nadfiltrowa z AC Φ 300/350 mm, długości 9,5 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 13,5 m ppt. 

Obudowa studni wykonana z betonu o wym. 2,20 m x 2,00 m, wysokości 2,0 m i wyniesiona ponad 
teren. Obudowa przykryta jest płytą betonową z osadzonym włazem żeliwnymi. 

Woda pobierana jest rurociągiem stalowym Ø80 mm przez pompę głębinową GB 80VI zamontowaną 
na głębokości 8,0 m. Pomiar pobieranej wody mierzona jest wodomierzem MZ-80 umieszczonym w 
obudowie studni. 

Eksploatacyjne zasoby studni zatwierdzone zostały w wysokości 47,2 m³/h przy depresji s=3,94m. 

Studnia jako znajdująca się poza terenem pompowni, posiada odrębne ogrodzenie. 

Studnie nr 4a, 6a i 6z są studniami podstawowymi i pracują w trybie przemiennym po dwie 
jednocześnie. Studnie 1, 2 i 3 są niejako studniami rezerwowymi i pracują w przypadkach większego 
poboru wody. 

Na terenie pompowni znajdują się jeszcze dwie studnie nigdy nieeksploatowane (studnia nr 4 i nr 4a). 
Studni nie włączono do eksploatacji ze względu na małą wydajność oraz zawartość manganu powyżej 
normy. 

Jakość wody z w/w studni spełnia parametry kwalifikujące pobieraną wodę jako zdatną do picia bez 
uzdatniania. 

Pozwolenie wodnoprawne udzielono na korzystanie z wód podziemnych w ilości: 

Qdmax = 1 519,7 m³/d; 

Qdśr = 944,5 m³/d; 

Qhmax = 77,6 m³/h. 
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POBIEDNA 

Ujęcie wody w Pobiednej znajduje się ok. 400 m od granicy Państwa Polskiego. Składa się z 6 studni 
kopanych o głębokościach od 0,7 do 1,5 m, położonych na dwóch polach ujściowych oraz jednej studni 
wierconej. 

Cały system wraz z częścią sieci wodociągowej, powstał w latach 40-tych ubiegłego wieku. Studnia 
wiercona natomiast została wykonana w 2008 roku. W 2015 r. zakończono modernizację i remont 
ujęcia. 

Pole ujęciowe nr 1 - składa się z czterech studni kopanych. 

Studnia nr 1 – kopana do głębokości 0,9 m ppt. Posiada obudowę betonową Ø 750 mm, przykrytą płytą 
z osadzonym włazem żeliwnym. Dno studni wypełnione jest żwirem. 

Woda napływa do studni poprzez dno i sączek drenarski Ø 50 mm. 

Studnia nr 1, połączona jest rurą żeliwną ze studnią nr 2. 

Studnia nr 2 – kopana do głębokości 0,9 m ppt. Posiada obudowę betonową Ø 750 mm, przykrytą płytą 
z osadzonym włazem żeliwnym. Dno studni wypełnione jest żwirem. 

Woda napływa do studni poprzez dno. Studnia nr 2, połączona jest rurą żeliwną ze studnią nr 3. 

Studnia nr 3 – kopana do głębokości 0,7 m ppt. Posiada obudowę betonową Ø7 50 mm, przykrytą płytą 
z osadzonym włazem żeliwnym. Dno studni wypełnione jest żwirem i kamieniami. Woda napływa do 
studni poprzez dno i połączenia rurami żeliwnymi ze studni nr 2 i 4. Odpływ wody odbywa się 
grawitacyjnie rurociągiem Ø 100 mm do studni nr 5 na drugim polu ujęciowym. 

Studnia nr 4 – kopana do głębokości 0,9 m ppt. Posiada obudowę betonową Ø 750 mm, przykrytą płytą 
z osadzonym włazem żeliwnym. Dno studni wypełnione jest żwirem i kamieniami. Woda napływa do 
studni poprzez dno. Studnia nr 4, połączona jest rurą żeliwną ze studnią nr 3. 

Pole ujęciowe nr 2 - składa się z dwóch studni kopanych, studni wierconej i zbiornika retencyjnego. 

Studnia nr 5 – kopana do głębokości 1,7 m ppt. Posiada obudowę betonową o wym. 2,9 m x 2,85 m , 
przykrytą płytą betonową z osadzonym kominem stożkowym w którym zamontowano właz żeliwny. 
Dno studni wypełnione podsypką filtracyjną. Woda napływa do studni poprzez sączki drenarskie (16 
szt.), osadzone promieniście wokół studzienki wewnętrznej, oraz rurociągiem Ø 100 mm ze studni nr 3 
(pierwsze pole ujęciowe). 

Ze studni nr 5, woda odpływa grawitacyjnie rurą kamionkową Ø100 mm do zbiornika retencyjnego. 

Studnia nr 6 – kopana do głębokości 1,6 m ppt. Posiada obudowę z kamienia o wym. 1,45 m x 1,15 m, 
przykrytą płytą betonową z osadzonym włazem żeliwnym. Dno studni wypełnione podsypką filtracyjną. 
Woda napływa do studni poprzez dno skąd rurociągiem Ø 100 mm odpływa grawitacyjnie rurą AC 
Ø100mm do zbiornika retencyjnego. 

Studnia wiercona - wykonana została w 2008 roku. 

Odwiert wykonano do głębokości 70,0 m. Eksploatacyjne zasoby studni zatwierdzone zostały w 
wysokości 8,0 m³/h przy depresji s=26,0m. 
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Konstrukcja studni: 

 rura podfiltrowa PVC Φ 160 mm, długości 3,00 m, 

 filtr szczelinowy PVC Φ 160 mm, długości 15,0 m 

 rura nadfiltrowa PVC Φ 160 mm, długości 12,5 m. 
Filtr posadowiono na głębokości 63,0 m ppt. 

Ilość pobieranej wody mierzona jest wodomierzem śrubowym Ø 40mm. 

Woda z opisanego wyżej systemu drenażowego i studni głębinowej spływa grawitacyjnie do zbiornika 
retencyjnego wody czystej. Zbiornik został wykonany w 1945 roku, jako konstrukcja betonowa, 
dwukomorowa o pojemności 2 x 67 m3. 

W zbiorniku znajduje się komora wypełniona grysem marmurowym stanowiącym złoże filtracyjne. 
Woda przepływając przez złoże marmurowe doprowadzona jest do sieci wodociągowej skąd trafia do 
mieszkańców. Pole ujęciowe nr 2 stanowi obszar o powierzchni 1080 m2 tj. o wymiarach 40 m x 27 m. 

ZŁOTNIKI LUBAŃSKIE 

Układ ten został wybudowany przed II wojną światową i jest datowany na 1939 r. 

Obszar poboru wody stanowią dwa pola ujęciowe, z systemem drenażowym. 

Pole nr 1 stanowią trzy studnie (nr 1, 2 i 3), natomiast pole nr 2 studnia drenażowa nr 4. 

Pole ujęciowe nr 1 posiada wielkość 4000 m² (wym. 80,0 m x 50,0 m), jest wygrodzone siatką drucianą. 

Studnia kopana nr 1 posiada głębokość 2,4 m a jej obudowa wykonana z cegły jest formie kwadratu o 
wym. 0,95 x 0,95 m (wewnątrz). Studnia przykryta jest płytą betonową dwudzielną. Ze studni nr 1 
wykonany jest przelew do studni nr 3 na tym samym polu ujęciowym. 

Studnia kopana nr 2, posiada głębokość 1,7 m a jej obudowa wykonana z cegły jest formie prostokąta 
o wym. 0,80 x 0,70 m (wewnątrz). Dno studni wysypane jest żwirem. 

Ze studni nr 2 wykonany jest przelew do studni nr 3 na tym samym polu ujęciowym. 

Studnia przykryta jest płytą betonową i kręgiem z włazem. 

Studnia kopana zbiorcza nr 3, głębokość 1,9 m a jej obudowa wykonana z cegły jest formie prostokąta 
o wym. 1,30 x 0,90 m (wewnątrz). Dno studni wysypane jest żwirem. 

Odpływ wody ze studni odbywa się rurociągiem Ø 50 mm, którym woda spływa grawitacyjnie do 
zbiorczo – przelewowej. Studnia przykryta jest płytą betonową z kręgiem i osadzonym włazem. 

Pole ujęciowe nr 2 posiada wielkość 1280 m² i jest wygrodzone siatką drucianą. 

Studnia kopana nr 4 posiada głębokość 2,3 m a jej obudowa wykonana z cegły jest formie prostokąta o 
wym. 1,00 x 0,90 m (wewnątrz). Studnia przykryta jest płytą betonową z osadzonym włazem. Do studni 
wchodzą cztery rurociągi drenarskie, zbierające wodę z wypływów szczelinowych i opadów 
atmosferycznych. 

Woda grawitacyjnie spływa do studni zbiorczo – przelewowej i dalej grawitacyjnie do zbiornika 
usytuowanego w centrum wsi Złotniki Lubańskie. 
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Studnia zbiorczo – przelewowa wykonana jest z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,0m i głębokości 1,2 
m. Całość wyniesiona ponad teren około 0,5 m i przykryta płytą betonową z włazem. Do studni woda 
jest doprowadzana z obydwu pól ujęciowych skąd przelewem płynie do zbiornika retencyjnego. 

Zbiornik retencyjny posiada konstrukcję betonową w kształcie ośmiokąta równobocznego o wysokości 
0,95 m. Zbiornik jest obecnie przykryty dachem z blachy stalowej. Pojemność zbiornika wynosi 7,0 m³. 

Wydajności ujęcia określono dla obu pól na 2,1 m3/h. 

STANKOWICE 

Ujęcie wód podziemnych w Stankowicach, wybudowane zostało w latach 30 ubiegłego wieku i składa 
się ze studni głębinowej i studni zbiorczej gromadzącej wodę z 4 źródeł naturalnych. 

Woda magazynowana jest w dwóch zbiornikach betonowych wybudowanych w latach 40-tych i 
położonych na terenie ujęcia. Wody spływa do mieszkańców grawitacyjnie systemem wodociągowym 
także z lat 40-tych ubiegłego wieku. 

Studnia głębinowa kopana posiada głębokość 25,0 m. Obudowa wykonana jest z cegły klinkierowej i 
posiada średnicę 1,8 m. Nadbudowa studni jest wyniesiona ponad teren i posiada kształt komory o 
wymiarach 2,7 m x 2,7 m, całość obsypana ziemią. 

Woda ze studni pobierana jest pompą głębinową i kierowana do dwukomorowego betonowego 
zbiornika o wym. 13,7 m x 3,5 m i głębokości 4,0 m. 

Źródło nr 1 - jego obudowa wykonana jest w postaci komory betonowej o średnicy Ø 1,0m z osadzonym 
włazem żeliwnym. Głębokość komory wynosi 2,0 m i jest wypełniona warstwą filtracyjną. 

Źródło nr 2 - obudowa źródła jest połączona ze źródłem nr 1, rurociągiem żeliwnym o średnicy Ø 100 
mm. Źródło posiada obudowę w postaci komory betonowej o wymiarach 1,74 m x 1,0 m i głębokości 
2,0 m. Komora wypełniona jest warstwą filtracyjną. 

Z obydwu źródeł oraz studni głębinowej, woda spływa grawitacyjnie do zbiornika głównego i dalej do 
odbiorców. 

Źródło nr 3 - obudowa źródła jest wykonana z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,2 m i wystaje ponad 
teren do wysokości 0,9 m. Ze studni woda płynie grawitacyjnie do studni zbiorczej położonej w 
odległości około 4,0 m. Studnia posiada przykrycie płytą betonową. 

Źródło nr 4 – brak jest danych lokalizacji źródła, z którego woda spływa grawitacyjnie do studni 
zbiorczej. 

Studnia zbiorcza pełni rolę zbiornika pośredniego. Wykonana jest z cegły ułożonej w krąg o średnicy 1,8 
m i głębokości 3,5 m. Do studni spływa woda ze źródła nr 3 i 4. Obudowa studni posiada nadbudowę z 
cegły i jest przykryta płytą betonową. Wewnątrz zamontowana jest pompa tłocząca wodę do zbiornika 
głównego. 
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SZYSZKOWA 

Ujęcie wody w Szyszkowej zlokalizowane jest na gruntach należących do Lasów Państwowych w 
odległości około 1 km od zabudowań byłego PGR. Zostało wybudowane w latach 1871-1873 dla potrzeb 
zabudowań pałacowych. 

W roku 2005 przeprowadzono remont ujęcia wraz z wykonaniem hydroforni i rurociągu tranzytowego 
Ø 110 mm. 

Ujęcie w Szyszkowej składa się z 7 studni kopanych o głębokości od 1,14 m do 2,06 m, rozmieszczonych 
w dwóch ciągach. W skład ujęcia wchodzą także trzy zbiorniki magazynujące wykonane w konstrukcji 
żelbetowej. 

Pierwszy ciąg składa się z czterech studni: 

Studnia nr 1 – wykonana z kręgów betonowych Ø 1000 mm, posadowionych na podbudowie z cegły 
perforowanej. Studnia jest wyniesiona ponad teren do wysokości 0,5 m i przykryta płytą betonowa z 
włazem i wywietrznikiem. Głębokość studni wynosi 1,27 m. Dno studni wypełnione 15 cm warstwą 
filtracyjną z piasku drobnego i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły perforowanej. 

Wydajność studni waha się w granicach 0,004 – 0,007m³/h. 

Ze studni nr 1, ujmowana woda spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do studni nr 2. 

Studnia nr 2 – wykonana z kręgów betonowych Ø 1000 mm, posadowionych na podbudowie z cegły 
ułożonej ażurowo. Studnia jest wyniesiona ponad teren do wysokości 0,35m i przykryta płytą betonowa 
z włazem i wywietrznikiem. Głębokość studni wynosi 1,33 m. Dno studni wypełnione 15 cm warstwą 
filtracyjną z piasku drobnego i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły. Wydajność studni waha się w granicach 
0,05 – 0,08 m³/h. 

Ze studni nr 2, ujmowana woda spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do studni nr 3. 

Studnia nr 3 – wykonana z cegły i nadbudowana kręgiem betonowym Ø 1000 mm. Studnia jest 
wyniesiona ponad teren do wysokości 0,5 m i przykryta płytą betonowa z włazem i wywietrznikiem. 
Głębokość studni wynosi 1,98 m. Dno studni wypełnione 15 cm warstwą filtracyjną z piasku drobnego 
i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły oraz ze studni nr 1 i 2. Wydajność studni 
waha się w granicach 0,07 – 0,1 m³/h. 

Ze studni nr 3, ujmowana woda spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do studni nr 4. 

Studnia nr 4 – wykonana z cegły i nadbudowana kręgiem betonowym Ø 1000 mm. Studnia jest 
wyniesiona ponad teren do wysokości 0,5 m i przykryta płytą betonowa z włazem i wywietrznikiem. 
Głębokość studni wynosi 1,99 m. Dno studni wypełnione 15 cm warstwą filtracyjną z piasku drobnego 
i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły oraz ze studni nr 1, 2 i 3. Wydajność 
studni waha się w granicach 0,05 – 0,07 m³/h. 

Ze studni nr 4, ujmowana woda spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do zbiornika nr I. 
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Drugi ciąg składa się z trzech studni: 

Studnia nr 5 – wykonana z kręgów betonowych Ø 1000 mm, posadowionych na podbudowie z cegły 
ułożonej ażurowo. Studnia jest wyniesiona ponad teren do wysokości 0,7 m i przykryta płytą betonowa 
z włazem i wywietrznikiem. Głębokość studni wynosi 2,06 m. Dno studni wypełnione 15 cm warstwą 
filtracyjną z piasku drobnego i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły. Wydajność studni waha się w granicach 
0,14 – 0,25 m³/h. 

Ujmowana woda w studni nr 5, spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do studni nr 6. 

Studnia nr 6 – wykonana z kręgów betonowych Ø 1000 mm, posadowionych na podbudowie z cegły 
ułożonej ażurowo. Studnia jest wyniesiona ponad teren do wysokości 0,4 m i przykryta płytą betonowa 
z włazem i wywietrznikiem. Głębokość studni wynosi 1,14 m. Dno studni wypełnione 15 cm warstwą 
filtracyjną z piasku drobnego i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły. Wydajność studni waha się w granicach 
0,25 – 0,45 m³/h. 

Ze studni nr 6, ujmowana woda spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do studni nr 7. 

Studnia nr 7 – zbiornik Ø 1000 mm, wykonany z cegły i wyniesiony ponad teren do wysokości 0,5 m. 
Całość przykryta płytą betonowa z włazem i wywietrznikiem. Głębokość studni wynosi 1,65 m. Dno 
studni wypełnione 15 cm warstwą filtracyjną z piasku drobnego i żwiru. 

Napływ wody do studni poprzez dno i ścianki wykonane z cegły. Wydajność studni waha się w granicach 
0,05 – 0,14 m³/h. 

Ze studni nr 7, ujmowana woda spływa grawitacyjnie rurociągiem PEHD 110 mm, do zbiornika nr I. 

Zbiornik nr I posiada średnicę Ø 2600 mm, przykryty jest płytą betonową z włazem i wywietrznikiem. 
Komora zbiornika wyniesiona jest ponad teren do wysokości 1,3 m. Usytuowany poniżej ujęcia zbiera 
wody grawitacyjnie napływające z obu ciągów studni. Głębokość zbiornika (od włazu) wynosi 3 m. 
Poziom wody w zbiorniku utrzymuje się na wysokości przelewu do zbiornika Nr II oraz wlotu rurociągu 
zbierającego wodę ciągu I. W dnie zbiornika znajduje się rurociąg spustowy umożliwiający jego 
całkowite opróżnienie. Oba rurociągi zaopatrzone są w zasuwy żeliwne. 

Zbiornik nr II to również zbiornik o średnicy Ø 2600 mm, przykryty płytą betonową o średnicy z włazem 
typu ciężkiego. Komora zbiornika wyniesiona jest ponad teren do wysokości 1,5 m. Głębokość zbiornika 
wynosi 3,28 m. Do zbiornika tego dopływa woda ze zbiornika Nr I rurociągiem PEHD-110mm, którego 
wlot umieszczony jest na głębokości 0,8 m. Poziom wody w zbiorniku jest zmienny, zależny od rozbioru. 

Zbiornik nr III wykonany jest jako prostokątny, żelbetowy, przykryty jest płytą betonową z włazem typu 
ciężkiego. W zbiorniku znajdują się dwie komory, jedna komora retencyjna, druga z zasuwami na 
każdym z rurociągów, tj. zasilającym, odprowadzającym, przelewowym i spustowym (wszystkie 
rurociągi z PEHD-110mm). 

Woda ze zbiornika nr III, dopływa grawitacyjnie do kontenerowej hydroforni skąd podawana jest do 
sieci rozdzielczej. Sieć zasila 25 gospodarstw dla których operat wodnoprawny określa 
zapotrzebowanie w ilości Qdśr = 12,0 m³/d.  

Ujęcie w Szyszkowej eksploatuje wody czwartorzędowe płytkiego krążenia. Warstwa wodonośna nie 
posiada przykrycia warstwą nieprzepuszczalną, a jej zasilanie odbywa się z opadów atmosferycznych i 
w części z wypływów szczelinowych. 

Teren ujęcia wyznacza jego strefa ochrony bezpośredniej, którą objęty jest także zbiornik nr III. Strefa 
jest wygrodzona i oznaczona tablicami informacyjnymi. 

 



89 

 
 
 
Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony  Środowiska 
 
 

 

ŚWIECIE 

Ujęcie w Świeciu zostało wybudowane najprawdopodobniej w przed II wojną światową. Wodociąg 
zasilany jest z ujęcia wody powierzchniowej wykonanego na prawobrzeżnym dopływie potoku Bruśnik, 
położonym w odległości ok. 600 m od budynków. 

Ujęcie składa się z kanału wlotowego prowadzącego wodę do kraty. Od strony prawego brzegu 
ograniczony jest murem betonowym na długości około 6,0 m. Wzdłuż potoku znajduje się przelew 
betonowy o wysokości 0,40 m na długości 8,00 m. W poprzek kanału wykonany jest próg betonowy 
wys. 0,20 m. 

W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek filtrów piaskowych zasilany poprzez rurociąg PVC 
110 mm. Z budynku filtrów wychodzi rurociąg przelewowy. 

W stacji hydroforowej zamontowane są: 

 wodomierz z łącznikiem i zasuwami, 

 zestaw pompowy Firmy Wilo, 

 zbiornik hydroforowy, 

 filtr mechaniczny, 

 filtr węglowy, 

 lampa UV. 
Woda z ujęcia transportowana jest rurociągiem do zbiornika, a następnie dostarczana odbiorcom. 

Zatwierdzone zasoby w wysokości Q = 0,25 m3/h 

MIŁOSZÓW 

Ujęcie wody w Miłoszowie wybudowane zostało w latach 40-tych ubiegłego wieku. Składa się z dwóch 
studni drenażowych, które doprowadzają wodę do studni zbiorczej. 

Studnia zbiorcza nr 1 – murowana z cegły o wymiarach 3,50 m x 2,80 m, przykryta płytą betonową z 
osadzonym włazem żeliwnym. 

Głębokość studni wynosi 2,25 m. Dno studni wypełnione warstwą filtracyjną z piasku drobnego i żwiru. 
Napływ wody do studni poprzez dwa dreny zbiorcze Ø 60 mm i Ø 80 mm o nieokreślonej długości. 
Nadmiar wody odprowadzany jest do pobliskiego strumienia. 

Studnia rezerwowa nr 2 – murowana z cegły o wymiarach 1,50 m x 1,50 m, przykryta pokrywą 
drewnianą. Głębokość studni wynosi 1,50 m. Dno studni wypełnione warstwą filtracyjną z piasku 
drobnego i żwiru. 

Napływ wody do studni następuje poprzez trzy dreny zbiorcze. 

Studnie nr 1 i 2 są ze sobą połączone rurociągiem. Ze studni zbiorczej woda grawitacyjnie odpływa do 
zbiornika stalowego podziemnego, położonego ok. 400 m poniżej ujęcia. 

W obszarze ujęcia występuje jeden poziom wodonośny, zasilany z opadów atmosferycznych, wodami 
szczelinowymi i rumoszowymi. Warstwa wodonośna nie posiada przykrycia warstwą osadów 
nieprzepuszczalnych lub przykrycie jest nieciągłe. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ilości Qe=1,8 m³/h. 

Teren, na którym znajdują się studnia rezerwowa i studnia zbiorcza jest wygrodzony i zabezpieczony 
przed przebywaniem osób postronnych. 
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Istniejąca stacja hydroforowa wykonana jest w budynku kontenerowym o wym. 6,00 m x 2,50 m. 
Kontener posadowiony jest na fundamencie betonowym. Teren hydroforni jest ogrodzony siatką na 
słupkach stalowych. Zamontowano także bramy, wjazdową i wejściową. 

W stacji hydroforowej zamontowane są: 

 wodomierz z łącznikiem i zasuwami, 

 zestaw pompowy Firmy Wilo, ( jedna z pomp jest zdemontowana), 

 zbiornik hydroforowy, 

 filtr mechaniczny, 

 filtr węglowy, 

 lampa UV. 
Sieć według posiadanych informacji zasila 11 gospodarstw dla których operat wodnoprawny określa 
zapotrzebowanie w ilości Qdśr = 6,60 m³/d . 

Systemy wodociągowe na terenie Gminy Leśna, budowane były na przestrzeni wielu lat i są wykonane 
z różnych materiałów rurowych. Sieć wodociągowa w gminie, wykonana jest głównie z rur PVC 
kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Lokalnie występują także rury azbesto-cementowe, 
stalowe i z żeliwa szarego. 

Występująca armatura – hydranty ppoż., zasuwy odcinające na sieci i na przyłączach wymagają nie 
tylko napraw. W zdecydowanej większości konieczna jest wymiana oraz montaż dodatkowych zasuw 
odcinających i zabezpieczenia przed kradzieżą wody. 

 
6.4.7.2. Bilans odprowadzanych ścieków 
 
Ilości ścieków doprowadzanych do wód lub do ziemi oraz bilans ich oczyszczania przedstawiono 
w tabeli poniżej. 
 
Tabela 6.21 Bilans ilości ścieków z terenu Miasta i Gminy Leśna. Ścieki przemysłowe i komunalne 
wymagające oczyszczania odprowadzone do wód lub do ziemi w ciągu roku – dane za rok 2015 
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 [km] [szt.] [dam3] [dam3] [dam3] 

Miasto i Gmina 
Leśna 

16,9 428 113 0,0 
113 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 
Tabela 6.22. Bilans ścieków oczyszczanych biologicznie z terenu Miasta i Gminy Leśna  

Ścieki odprowadzone ogółem 

2011 2012 2013 2014 2015 

[dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] 

99 104 117,0 117,0 113,0 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 6.23. Bilans ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach oczyszczonych z terenu 
Miasta i Gminy Leśna  
 

Nazwa 

BZT5 ChZT 
zawiesina 

ogólna 
2015 2015 2015 

[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok] 
Miasto i Gmina 

Leśna 1 205 10 017 2 337 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 
Tabela 6.24 Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Leśna  

 ogółem 
 [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Ilość osób 3 123 3 140 3 107 4 040 4 004 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 
 
Biorąc pod uwagę, że wzrasta liczba ścieków wymagających oczyszczania, szczególnie korzystnym 
zjawiskiem jest wzrost udziału ścieków oczyszczonych. Wynika to z działań podejmowanych w zakresie 
rozbudowy infrastruktury gospodarki ściekowej: rozbudowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni 
ścieków. W tym zakresie sytuacja na terenie Miasta i Gminy Leśna jest dobra – cała ilość ścieków 
wymagających oczyszczenia jest oczyszczana biologicznie.  
 
Z roku na rok na terenie Miasta i Gminy Leśna daje się zaobserwować wzrost ilości ludność korzystająca 
z oczyszczalni ścieków. Wzrastające wymagania w zakresie oczyszczania ścieków generują sukcesywnie 
większe ilości osadów ściekowych. Z roku na rok ilość powstających osadów wzrasta i występuje coraz 
większy problem z ich zagospodarowaniem ze względu na coraz ostrzejsze kryteria przy ich rolniczym 
wykorzystaniu oraz ze względu na zakaz ich składowania na składowiskach odpadów innych niż 
niebezpieczne. 
 
 
6.4.7.3. Systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków 
 
Dostępności do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Leśna jest niższa niż do sieci wodociągowej, 
zgodnie z danymi GUS w 2015 roku istniały 428 połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania. Z sieci kanalizacyjnej korzystało w 2015 roku 4004 mieszkańców gminy 
(tj. 38,5 %). Kanalizację w gminie posiada miasto Leśna oraz sołectwa Złotniki Lubańskie i częściowo 
Smolnik – ma ona charakter mieszany, częściowo ogólnospławny, częściowo rozdzielczy. Mieszkańcy 
terenów nieskanalizowanych gminy korzystają ze zbiorników bezodpływowych oraz nielicznych 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Tabela 6.26 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w Gminie Leśna 
 

Nazwa 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[km] [km] [km] [km] [km] [km] 

DOLNOŚLĄSKIE 8 248,6 8 733,2 9 290,4 9 647,4 10 308,9 10 914,9 

Powiat lubański 193,9 195,8 207,4 210,0 215,0 227,0 

Gmina Leśna 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 
 
Tabela 6.27 Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w Gminie 
Leśna 
 

Nazwa 

Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] [szt.] 

DOLNOŚLĄSKIE 169 559 182 408 192 955 202 337 212 507 221 660 

Powiat lubański 4 489 4 564 4 746 4 822 4 954 5 138 

Gmina Leśna 415 417 423 423 428 428 
 
Tabela 6.28 Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
 

Nazwa 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] [osoba] 

DOLNOŚLĄSKIE 1 986 325 2 021 539 2 044 359 2 058 871 2 180 421 2 199 585 

Powiat lubański 29 040 29 128 29 272 29 230 36 175 36 031 

Gmina Leśna 3 124 3 123 3 140 3 107 4 040 4 004 
 
 
Tabela 6.29 Ścieki odprowadzone 
 

Nazwa 

Ścieki odprowadzone 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [dam3] [osoba] 

DOLNOŚLĄSKIE 102 064 102 219 101 331 102 796,8 101 110,6 107 369,8 

Powiat lubański 1 565 1 473 1 510 1 714,0 1 738,0 1 538,0 

Gmina Leśna 105 99 104 117,0 117,0 113,0 
 
 

6.4.7.4. Systemy indywidualne gospodarki ściekowej 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w miejscach, gdzie budowa systemów 
kanalizacyjnych nie przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, należy 
stosować systemy indywidualne lub inne rozwiązania zapewniające ochronę środowiska. 
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Do rozwiązań takich zaliczyć należy: 
- budowa zbiorników bezodpływowych (szamb), 
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 

6.4.7.5. Zbiorniki bezodpływowe 
 
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z dnia 13 września 1996 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1289) nakłada na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu 
kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 
Dzięki ewidencji łatwiej jest określić stan, zagrożenia i potrzeby ochrony środowiska, a także 
kontrolować warunki utrzymania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości (brak zawierania 
umów). Jest to obecnie ważny problem w kwestii eksploatacji zbiorników bezodpływowych, ponieważ 
większość eksploatowanych zbiorników to urządzenia stare, które nie gwarantują szczelności. Prowadzi 
to do bezpośredniego zagrożenia środowiska, a zwłaszcza wód gruntowych i powierzchniowych.  
W Gminie obowiązuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Leśna. 
Jest on jednym z podstawowych aktów prawa miejscowego w zakresie zagadnień ochrony środowiska. 
Nakłada on na właścicieli i zarządców nieruchomości szereg obowiązków związanych z gospodarką 
odpadami oraz obowiązki związane z gospodarką nieczystościami płynnymi.  

 

6.4.7.6. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
 
Należy zwrócić uwagę, że w żadnym akcie prawnym nie określono definicji „oczyszczalni 
przydomowej”. Należy założyć, iż są to zgodnie z ustawą Prawo wodne urządzenia w ramach „zwykłego 
korzystania” z wód, polegającego na wprowadzaniu do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli 
ich ilość nie jest większa niż 5 m3 na dobę. 
W myśl przepisów prawnych, przydomowa oczyszczalnia ścieków wymaga zgłoszenia budowy oraz 
zgłoszenia eksploatacji (wymagania takie wynikają z dwóch odrębnych przepisów ustaw: Prawa 
budowlanego - w kwestii zgłoszenia budowy i Prawa ochrony środowiska - w kwestii eksploatacji). 
W przypadku zgłoszenia budowy takiej instalacji, właściwym organem do przyjęcia zgłoszenia jest 
Starosta. Natomiast zgłoszenie planowanej eksploatacji oczyszczalni ścieków należy przedłożyć 
Wójtowi, Burmistrzowi lub Prezydentowi Miasta. 
Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do zadań własnych gminy należy 
również prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości 
i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, oraz w celu opracowania planu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych służą ochronie wód. Instalowane są tam, gdzie brak jest 
systemów zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Na terenie Miasta i Gminy Leśna zlokalizowanych jest 18 
przydomowych oczyszczalni ścieków – wg danych GUS. 
Poniżej w tabelach zamieszczono wykaz ilości zbiorników bezodpływowych.  
 
Tabela 6.30. Wykaz ilości zbiorników bezodpływowych  

Jednostka terytorialna 

Zbiorniki bezodpływowe  

2011 2012 2013 2014 2015 

szt. szt. szt. szt. szt. 

Miasto i Gmina Leśna 704 570 575 575 575 
Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych 
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Tabela 6.31. Wykaz ilości przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Leśna  

Jednostka terytorialna 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków  

2011 2012 2013 2014 2015 

szt. szt. szt. szt. szt. 

Miasto i Gmina Leśna 8 12 12 12 18 

Źródło: GUS Bank Danych Regionalnych 
 

6.4.7.8. Analiza SWOT - gospodarka wodno-ściekowa 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa. 
 
Tabela 6.32. Analiza SWOT - gospodarka wodno-ściekowa. Źródło: opracowanie własne 
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Mocne strony Słabe strony 

- sukcesywne podłączanie 
poszczególnych nieruchomości do sieci 
wodociągowej, 

- duży stopień skanalizowania gminy; 
- badania jakości wody na wodociągach 

publicznych wskazują wysoką jakość 
wody, 

- duża ilość podmiotów działających 
w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, gwarantująca 
odpowiednią dostępność usług oraz 
jakość ich wykonania 

- problem z zagospodarowaniem 
osadów ściekowych 

- tylko kilka miejscowości w gminie 
jest objętych kanalizacją sanitarną 

- stosunkowo niski procent 
skanalizowania 38,5% 

- duża część obszaru gminy nie objęta 
siecią wodociągową ilość 
mieszkańców podłączonych do sieci 
wodociągowej: 56,6% 
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Szanse Zagrożenia 

- możliwości pozyskania dofinansowania 
na realizację inwestycji z zakresu 
budowy kanalizacji oraz wymianę 
zbiorników bezodpływowych na 
przydomowe oczyszczalnie. 

- brak uzasadnienia ekonomicznego do 
budowy sieci kanalizacyjnej na obszarach 
o małej gęstości zaludnienia. 

- szybko zachodzące zmiany w zakresie 
uregulowań prawnych związanych z 
eksploatacją obiektów gospodarki 
wodno-ściekowej  
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6.5. Zasoby geologiczne 
6.5.1 Położenie geograficzne i rzeźba terenu 

 
Gmina pod względem geograficznym położona jest w zachodniej części Bloku Przedsudeckiego, 
w makroregionie Pogórze Zachodniosudeckie, w mezoregionie Pogórze Izerskie. Obszar gminy rozciąga 
się w obrębie następujących mikroregionów (J. Kondracki, 1994 r.):  
- Przedgórza Izerskie w południowej części gminy,  
- Wzgórz Zalipiańskich w północno-zachodniej części gminy,  
- Dolina Kwisy w północno-wschodniej i środkowej części gminy,  
- Wzniesienia Radoniowskie w północnej części gminy.  
 
Gmina miejsko-wiejska Leśna położona jest w południowo - zachodniej części województwa 
dolnośląskiego i południowej części powiatu lubańskiego. Od strony północno-zachodniej gmina 
graniczy z gminą Platerówka, od północy z miastem Lubań, od strony wschodniej z gminą Olszyna oraz 
gminą Mirsk i Gryfów Śląski w powiecie lwóweckim, od południa z gminą Świeradów Zdrój i od południa 
i południowego-zachodu granica gminy miejsko-wiejskiej Leśna pokrywa się z granicą państwa, 
tj. sąsiaduje z Republiką Czeską. Od stolicy województwa dolnośląskiego gmina położona jest w 
odległości ok. 145 km, natomiast miasto Leśna od miasta powiatowego Lubań leży w odległości 12 km.  
Obszar gminy ma pod względem morfologicznym charakter pagórkowaty. W krajobrazie widocznie 
dominują nad otoczeniem wzgórza bazaltowe, często przypominając kształtem stożki wulkaniczne. 
Wzniesienia zbudowane z gnejsów są łagodniejsze. Powierzchnia terenu gminy obniża się z południa 
od wysokości ok. 492 m n.p.m. w okolicy Grabiszyc Górnych w kierunku południowym do rzędnych ok. 
220 m n.p.m. w okolicy wsi Kościelniki Średnie. Różnica wysokości między najniżej (dolina Kwisy pod 
Kościelnikami Średnimi, 217 m n.p.m.) i najwyżej (Góra Wojkowa, 502 m n.p.m.) położonymi punktami 
w gminie dochodzi do około 285 m.11 

 

 

6.5.2. Surowce naturalne 

Gmina Leśna położona jest na terenie charakteryzującym się występowaniem surowców naturalnych, 
spośród których należy wyróżnić bazalt, bentonit i kruszywa naturalne. Udokumentowane złoża 
surowców naturalnych występują głównie w środkowej części gminy oraz na granicy z gminą 
Platerówka.  
Bazalty występujące w rejonie Lubania i Leśnej należą do największych w Polsce. Występują tu przede 
wszystkim w postaci pokryw lawowych, rzadziej kominów wulkanicznych i pochodzą z okresu młodego 
trzeciorzędu. Miąższość pokryw bazaltowych sięga 60 m. Eksploatację bazaltów w tym rejonie 
rozpoczęto w XIX w. Występujące na terenie gminy bentonity mogą mieć różne zastosowanie np. do 
produkcji koagulantów do oczyszczania wód i ścieków. W przeszłości eksploatowane były złoża 
gnejsów, obecnie kamieniołomy są nieczynne. Jednocześnie brak jest rozpoznania przydatności tych 
surowców oraz ich zasobów. Występujący w okolicy Świecia i Grabiszyc kwarc żyłowy nie posiada 
zastosowania przemysłowego ze względu na zanieczyszczenia tlenkami żelaza oraz małą miąższość.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 , 13 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 
2013 - 2016 
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Według stanu zasobów na dzień 31.12.2016 r. (na podstawie danych PIG) na terenie gminy prowadzona 
jest eksploatacja surowców ze złoża:  
 
1. Nazwa złoża: Leśna-Brzozy 

 Kod złoża (w systemie MIDAS): KD 825 

 Kopalina główna: KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE 

 Położenie złoża: miejscowość: Grabiszyce Dolne 

 Użytkownicy złoża: adres: Rybaki, ul. Wdzydzka 4 Kruszywa Polskie S.A. 

 
2. Nazwa złoża: Liściasta Góra 

 Kod złoża (w systemie MIDAS): KD 824 

 Kopalina główna: KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE 

 Położenie złoża: gmina: powiat: województwo: Leśna lubański dolnośląskie Platerówka 
lubański dolnośląskie 

 Użytkownicy złoża: adres: ul. Baworowo 35 Kopalnie Surowców Skalnych sp. z o.o. 

3. Nazwa złoża: Miłoszów 

 Kod złoża (w systemie MIDAS): KD 823 

 Kopalina główna:  KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE 

 Położenie złoża: miejscowość: Miłoszów gmina: powiat: województwo: Leśna lubański 
dolnośląskie 

 Użytkownicy złoża: adres: Rybaki, ul. Wdzydzka 4. Kruszywa Polskie S.A.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/zloza_szczegoly.jsf?conversationContext=4 stan na 
31.12.2017 r 

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/zloza/zloza_szczegoly.jsf?conversationContext=4
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6.5.3. Analiza SWOT - zasoby geologiczne 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby. 
 
Tabela 6.33. Analiza SWOT - zasoby geologiczne. Źródło: opracowanie własne 
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- zróżnicowanie hipsometryczne i 

genetyczne form rzeźby terenu dające 
szerokie możliwości zagospodarowania 
terenu 

- powstawanie wyrobisk 
zwiększające podatność na 
erozję  
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Szanse Zagrożenia 

- rozwój nowych technologii poszukiwania 
i eksploatacji surowców mineralnych, 

- liczne prace badawcze Państwowego 
Instytutu Geologicznego gwarantujące 
odpowiednie rozpoznanie terenu. 

- rozległe powierzchniowe zmiany 
terenu w formie wyrobisk 

Źródło: opracowanie własne 

Eksploatacja kopalin powoduje zazwyczaj rozległe powierzchniowe zmiany terenu w formie wyrobisk 
oraz zmiany w pionowym ukształtowaniu rzeźby, a to zwiększa podatność na erozję odkrytych warstw 
ziemi i może powodować obniżenie poziomu wód gruntowych. Istotne jest odpowiednie 
przygotowanie procesu wydobycia, a także właściwa rekultywacja po zakończonej eksploatacji. 
Nadkład mas ziemnych, który powstaje w związku z prowadzoną eksploatacją powinien być 
wykorzystywany w procesie rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i posłużyć do złagodzenia 
i umacniania skarp. Kierunek rekultywacji dla eksploatowanych złóż będzie musiał zostać określony już 
na etapie połowy wydobycia zasobów kopaliny ze złoża. 
 
6.6. Degradacja gleb i powierzchni ziemi 
6.6.1 Typy, jakość gleb 
Na obszarze gminy występują gleby brunatne (50 %), w kilku odmianach, z przewagą gleb brunatnych 
kwaśnych i gleb brunatnych właściwych. W rejonach położonych wyżej, wyszczególnione gleby 
wykształciły się na litych skałach metamorficznych, natomiast na terenach położonych niżej gleby 
zostały wykształcone na czwartorzędowych skałach okruchowych. W dolinach rzek występują wąskie 
strefy mad rzecznych (7%).  
Na kształtowanie się rolniczej przydatności gleb poza rzeźbą terenu i klimatu mają również duży wpływ 
czynniki glebowe takie jak: skład mechaniczny, miąższość poziomu próchnicznego oraz głębokość 
występowania szkieletu. Pod względem rolniczej przydatności gleb, użytki rolne należą do 11 
kompleksów. W gruntach ornych największy udział ma kompleks 10 pszenny górski (49 %), w użytkach 
zielonych: kompleks 2z użytki zielone średnie (94 %).  
Obszar gminy charakteryzuje się gruntami średniej jakości. Najlepsze gleby są w północnej części 
gminy, a najsłabsze w Pobiednej, Świeciu i w Stankowicach. W gleboznawczej klasyfikacji gruntów 
ornych przeważają gleby klas III i IV. Łącznie zajmują 93 % powierzchni gruntów ornych w gminie, w 
tym gleby klas III – 40 %, klas IV – 53%. Największy areał zajmuje klasa IVa (39 % powierzchni gruntów 
ornych). Klasa I nie występuje, natomiast klasa II zajmuje jedynie 1,2 % powierzchni gruntów ornych. 
Grunty najniższych klas V i VI 5,6 % gruntów ornych. Grunty najsłabszej klasy VI stanowią jedynie 10 ha 
(0,3 %).13 

                                                 
13 Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013 
- 2016 
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6.6.2. Degradacja gleb 
 
Gleby narażone są na degradację w związku z rozwojem rolnictwa, sieci osadniczej, turystyki. Ulegają 
one zarówno degradacji chemicznej, jak i fizycznej.  
Niezależnie od naturalnej odporności własnej, gleby podlegają degradacji fizycznej: 
- erozja wodna, wietrzna, wąwozowa, która zależy od nachylenia zboczy, obecności i stanu pokrywy 

roślinnej, litologii, stosunków wodnych, użytkowania gruntu, działalności antropogenicznej; 
- degradacja wynikająca z usprzętowienia rolnictwa; 
- degradacja związana z niewłaściwie prowadzoną melioracją (przesuszenie gleb lub ich nadmierne 

zawodnienie); 
- degradacja antropogeniczna, związana z rozwojem osadnictwa. 
Aby zapobiegać niszczeniu gleb w gminie należy przestrzegać następujących działań: 
- nie likwidować naturalnych pokryw leśnych, zadrzewień śródpolnych; 
- dobrze wykonywać meliorację (aby nie przesuszać wierzchnich warstw gleby); 
- nie użytkować rolniczo terenów o dużych spadkach; 
- stosować właściwe zabiegi agrotechniczne. 
 
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi w §1 określa sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia 
powierzchni ziemi, w tym m.in.:  
1) substancje powodujące ryzyko szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi, ich dopuszczalne 

zawartości w glebie oraz dopuszczalne zawartości w ziemi, zróżnicowane dla poszczególnych 
właściwości gleby oraz grup gruntów, wydzielonych w oparciu o sposób ich użytkowania;  

2) szczegółowe wymagania dotyczące ustalania dopuszczalnej zawartości w glebie oraz dopuszczalnej 
zawartości w ziemi substancji powodującej ryzyko, innej niż wskazana w pkt 1, z uwzględnieniem 
analizy jej wpływu na zdrowie ludzi i stan środowiska;  

3) etapy identyfikacji terenów zanieczyszczonych, w szczególności:  
a) sposób ustalenia działalności mogącej być przyczyną zanieczyszczenia na danym terenie obecnie 

lub w przeszłości,  
b) sposób ustalenia listy substancji powodujących ryzyko, których wystąpienie w glebie lub ziemi jest 

spodziewane ze względu na w/w działalność,  
c) źródła informacji istotne dla oceny zagrożenia zanieczyszczeniem gleby lub ziemi,  
d) warunki uznawania istniejących badań zanieczyszczenia gleby i ziemi za aktualne,  
e) etapy i sposób prowadzenia badań zanieczyszczenia gleby i ziemi;  

4) rodzaje działalności mogących z dużym prawdopodobieństwem powodować historyczne 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wraz ze wskazaniem przykładowych dla tych działalności 
zanieczyszczeń;  

5) referencyjne metodyki wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi.  
 
W 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu prowadził badania gleb na 
obszarach uprzemysłowionych i narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń. 
Do badań pobrano 124 próbki gleb wokół 21 obiektów.  
Obiekty do badań wytypowano na obszarach, gdzie badania gleb nie były jeszcze prowadzone lub tam, 
gdzie stwierdzono zanieczyszczenie gleb na podstawie dotychczasowych wyników badań 
monitoringowych i działalności kontrolnej. Na terenie Miasta i Gminy Leśna w 2016 roku nie były 
prowadzone badania gleb przez WIOŚ we Wrocławiu. 
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Rys nr 6.16 Punkty pomiarowe monitoringu na terenie woj. Dolnośląskiego – tereny użytkowane 
rolniczo 
 
Wykazano przekroczenie dopuszczalnych wartości ołowiu i miedzi na polach uprawnych Fermy Tuczu 
Trzody Chlewnej w m. Apro sp. J. w Tomaszowie Bolesławieckim (w punkcie pomiarowym poza ternem 
Gminy Leśna) na glinie lekkiej pylastej o pH 7,4-7,6. Tutaj też stwierdzono występowanie gleb silnie 
(stopień IV) i bardzo silnie zanieczyszczonych miedzią (stopień V). 
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Rys nr 6.17 Pozostałe punkty pomiarowe monitoringu gleb w 2016 roku na terenie woj. Dolnośląskiego  
 
Badania gleb terenu wokół Zakładów Chemicznych „Wizów" S.A. w Łące k/Bolesławca – wykazały 
przekroczenia w zakresie benzopirenu.  
 
6.6.3. Problemy i zagrożenia 
 
Główne zagrożenie stanowią zanieczyszczenia gleb wzdłuż dróg oraz zanieczyszczenia wynikające 
z sąsiedztwa przemysłu. Udział gleb zdegradowanych w wyniku nadmiernego zakwaszenia oraz 
zubożenia w makroskładniki jest ściśle związany z emisją zanieczyszczeń pochodzenia komunikacyjnego 
jak również emisją zanieczyszczeń przemysłowych oraz stosowaniem nawozów mineralnych. 
Największym zagrożeniem naturalnym dla gleb jest erozja wodna, czyli spłukiwanie wierzchniej, luźnej 
warstwy gleby przez wodę opadową oraz erozja eoliczna, która powoduje przenoszenie odsłoniętych 
poprzez orkę cząsteczek gleby przez wiatr. Zjawiskiem sprzyjającym powstawaniu erozji wodnej na 
analizowanym obszarze jest urozmaicona rzeźba terenu. 
Pagórkowata i falista powierzchnia stwarza dodatkowe utrudnienia warunków upraw rolnych. 
Nachylenia stoków powodują bowiem powierzchniową erozję wodną i jako skutek - wymywanie 
gruntów, a także trudności w mechanizacji upraw. 
Wzdłuż tras komunikacyjnych obserwuje się także zanieczyszczone gleby, które należą do urbanosoli 
i industriosoli (podwyższona zawartość WWA i zasolenia, zagęszczenie gleb oraz brak poziomu 
próchnicznego). 
Potencjalne zagrożenie stanowią odpady produkowane przez przemysł oraz przez ludność. Odpady 
muszą być składowane lub unieszkodliwiane w sposób zorganizowany, jednak nadal problem stanowią 
pojawiające się dzikie składowiska śmieci, które mogą wpływać między innymi na zmianę odczynu gleb. 
Odpady komunalne składowane w nieplanowany sposób mogą również przyczynić się do wzrostu 
zawartości metali ciężkich.  
Największe szkody powstają w strefach otaczających zakłady produkcyjne oraz wzdłuż tras 
komunikacyjnych. Do głównych związków chemicznych emitowanych do środowiska należą związki 
węgla (CO2, CO, węglowodory, węgiel – sadza), związki siarki SO2, związki azotu, metale ciężkie oraz 
WWA). Do gruntu mogą przenikać substancje ropopochodne ze stacji benzynowych czy wylotów 
kanalizacji deszczowej.  
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Ponadto duży udział w zanieczyszczaniu gleb posiada rolnictwo, dotyczy to szczególnie stosowania 
środków ochrony roślin, pestycydów. Również nawozy sztuczne, w przypadku ich niewłaściwego 
stosowania mogą oddziaływać ujemnie na chemizm gleb. 
Wylewanie gnojowicy na pola jest również działaniem, które może zanieczyścić środowisko glebowe i 
gruntowo – wodne. Odpady powstające przy produkcji zwierzęcej – ścieki odzwierzęce (gnojowica) oraz 
odpady stałe powstające w procesie chowu zwierząt gospodarskich mogą być toksyczne. W zależności 
od technologii produkcji i systemu utrzymania zwierząt tworzy się, w systemie wodnym gnojowica, 
bądź w systemie ściółkowym obornik. Gnojowica jest środkiem niebezpiecznym dla środowiska 
glebowego i wodnego, powoduje w wodach gruntowych wzrost zawartości azotanów. 
 
 
6.6.4 Analiza SWOT - gleby 
 
W poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

Tabela 6.34. Analiza SWOT - gleby. Źródło: opracowanie własne 
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Mocne strony Słabe strony 

- duże możliwości w zakresie 
zagospodarowania gleb słabych na cele 
zalesień, 

- Na terenie gminy przewaga gleb klasy III 
i IV. 

 

Zagrożenia: 

-  Główne zagrożenie stanowią 
zanieczyszczenia gleb wzdłuż dróg. 

- Narażenie gleb na degradację głównie w 
związku z rozwojem sieci osadniczej, 
komunikacyjnej, degradację chemiczną, 
jak i fizyczną. 
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Szanse Zagrożenia 

- objęcie polskiego rolnictwa Wspólną 
Polityką Rolną (np. Dyrektywa 
Azotanowa); 

- coraz większe zainteresowanie 
rolnictwem ekologicznym. 

- rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska 
suszy - w ostatnich latach obserwuje się 
nasilenie występowania zjawisk 
ekstremalnych, takich jak długotrwałe 
okresy suszy; 

- nieregularność opadów atmosferycznych. 

Źródło: opracowanie własne 
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6.7. Gospodarka odpadami 

W styczniu 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw, nakładające na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia 
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy, od 1 lipca 2013 r. wytworzone przez mieszkańców odpady, 
gminy mają obowiązek wywozić oraz decydować, jak je mają gromadzić mieszkańcy. Ustawa nakłada 
także na gminy obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminy do dnia 31 grudnia 
2020 r. powinny osiągnąć: 
 w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło 

– co najmniej 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia, 
 w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – co najmniej 

70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 
Do dnia 16 lipca 2020 r. gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 
Odpady komunalne zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach oznaczają odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych.  
W ramach nowego systemu gmina wprowadziła w życie regulację następujących uchwał Rady Miasta 
i Gminy Leśna:  
- w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i 

zagospodarowania odpadów komunalnych,  
- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy 
Leśna ,  

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty,  

- w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.  
 
 
6.7.1. Charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy 
Leśna  
 
W myśl znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. 
obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 
przejęła Miasto i Gmina Leśna. Nie przyjęto natomiast obowiązku odbioru i zagospodarowania 
odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, na których odpady powstają wskutek 
prowadzenia działalności gospodarczej. Właściciele wyżej opisanych nieruchomości w 2015 r. mieli 
obowiązek zawarcia indywidualnych umów z uprawnionym podmiotem w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych powstających w skutek prowadzenia działalności. W 2015 r. Gmina Leśna 
zorganizowała przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na jej terenie. Firmą wyłonioną w przetargu, z którą podpisano umowę od 
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. jest Konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia Sp. 
z o.o. ul. E. Orzeszkowej 11b, 59-820 Leśna; Partner: Zakład Gospodarki i usług Komunalnych Sp. z o.o. 
ul. Lwówecka 8, 59-800 Lubań. 
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Na terenie Gminy Leśna odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, a także 
na terenach nieruchomości niezamieszkałych (obiekty użyteczności publicznej oraz infrastruktury). 
Ponadto, odpady powstają także na terenach otwartych (odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z 
placów targowych i zieleni publicznej). 
Na podstawie umowy Nr RK.272.XI.MP.2015 na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Leśna w 2016 r. zawartej w dniu 
31.12.2015 r. wykonawca zobowiązany został do przekazywania odebranych odpadów komunalnych, 
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych wskazanej w „Planie gospodarki odpadami dla Województwa Dolnośląskiego" oraz do 
przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami oraz zasadą bliskości, o których mowa 
w art. 17 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Odpady komunalne z terenu gminy Leśna zagospodarowywane były w Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1, 59-800 Lubań.  
Nieruchomości niezamieszkałe, w tym miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz budynki 
użyteczności publicznej są zobowiązane do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą wpisaną do 
rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Leśnej. Gmina Leśna na 
właściciela/zarządcę nieruchomości nałożyła obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednią 
liczbę pojemników.  
Odpady komunalne z terenu Gminy Leśna odbierane są w postaci zmieszanej i selektywnej. Zgodnie z 
Regulaminem utrzymania czystości i porządku w Gminie Leśna prowadzona jest zbiórka selektywna 
następujących frakcji odpadów: 

 papier i tektura, 

 szkło, 

 tworzywa sztuczne, 

 metal, 

 opakowania wielomateriałowe, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, 

 odpadów wielkogabarytowych, 

 zużyte opony, 

 odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych tj. przeterminowane leki, 

 zużyte baterie, chemikalia, farby, środki ochrony roślin, detergenty oraz inne odpady 

 problemowe, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

 odpady zielone, 

 odpady wielkogabarytowe. 

 Selektywnie zebrane odpady komunalne mieszkańcy gromadzą w kolorowych workach: 

 kolor niebieski – makulatura, papier i tektury, 

 kolor żółty - odpady z tworzyw sztucznych, kartony z napojów, 

 kolor zielony - odpady ze szkła, 

 kolor brązowy – odpady zielone.  
Ponadto, odpady zebrane selektywnie można przekazywać do stałego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, w którym mieszkańcy Gminy Leśna mogą zostawić bezpłatnie, w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpady, które są problematyczne. Punkt 
Selektywnej Zbiórki na terenie Gminy Leśna utworzony został na terenie byłego ZURB-u w Smolniku.  
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Do PSZOK przyjmowane są: 

 sprzęt RTV, AGD,  

 meble i odpady wielkogabarytowe, 

 wózki, 

 meble ogrodowe, 

 zużyte opony, 

 zużyte baterie i akumulatory, 

 złom, 

 wykładziny i dywany, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe z przeprowadzonych remontów nie wymagających pozwolenia 
na budowę tj. gruz ceglany i betonowy, materiały ceramiczne i fajansowe, umywalki, muszle 
klozetowe, profile, okna, odpady z tworzyw sztucznych (nie wrzucamy materiałów zawierających 
azbest i papy. Zakaz wrzucania odpadów przez firmy budowlane) 

 przeterminowane leki (można również oddać do apteki) 

 szyby samochodowe jeśli są całe, 

 lustra jeśli są całe, 

 tradycyjne żarówki żarowe, 

 opakowania po olejach, 

 opakowania po środkach owadobójczych, 

 stare farby, zużyte pędzle opakowane zabezpieczone, 

 butelki po rozpuszczalnikach, 

 puszki po farbach olejnych. 

 wiaderka po farbach emulsyjnych, 

 świetlówki, lampy sodowe i żarówki energooszczędne, 

 odpady biodegradowalne w tym odpady zielone, 

 posegregowane odpady opakowaniowe tj. papier, szkło, odpady z tworzyw sztucznych. 
 
Przeterminowane czy tez niewykorzystane lekarstwa można wrzucać do pojemników, które ustawione 
są w aptekach: 
1. Apteka „Salus” Leśna, ul. Lubańska 1, 
2. Apteka „Słoneczna” Leśna, ul. Rynek 8, 
3. Apteka „Melisana” Pobiedna, ul. Nowomiejska 29 
 
W obiektach użyteczności publicznej tj. Urząd Miasta, Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia, placówki 
oświatowe na terenie gminy rozstawiono pojemniki na zużyte baterie.  
W wyznaczonym przez Przedsiębiorstwo Miejskie Synergia miejscu tj. przy ul. E. Orzeszkowej 11b 
można oddać zużyte żarówki i świetlówki.  
Dodatkowo Gmina organizuje akcje zbierania odpadów problemowych. W przypadku odpadów 
ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie. 
Na terenie Gminy Leśna ustalono następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych: 
a) pojemniki na odpady zmieszane i posortownicze o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 
b) pojemniki na odpady segregowane o pojemności 1500 l lub 2500 l dla nieruchomości 

wielorodzinnych powyżej 7 lokali w budynku, 
c) kompostowniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji o minimalnej 

pojemności 350 l na 500 m2 działki, 
d) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 litrów, 
e) worki o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm o 

minimalnej pojemności 110 litrów dla nieruchomości jednorodzinnych, a których 
f) znajduje się nie więcej niż 7 lokali w budynku, 
g) pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 110l, 120l lub 240l dla nieruchomości 
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h) jednorodzinnych oraz dla nieruchomości wielorodzinnych, w których znajduje się więcej niż 
i) 7 lokali w budynku, 
j) pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 1100l dla nieruchomości wielorodzinnych 

powyżej 7 lokali w budynku.    
Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: 

1) Odpady komunalne niesegregowane i posortownicze: 
a) z obszarów miejscowości Leśna, Pobiedna - co tydzień, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia pojemników, 
b) z obszarów pozostałych miejscowości - co dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia pojemników. 
2) Odpady zbierane selektywnie: raz w miesiącu. W sezonie letnim od 1 czerwca do 31 sierpnia 

opakowania z tworzyw sztucznych z częstotliwością co dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do 
przepełnienia pojemników. 

3) Odpady biodegradowalne: 
a) z obszarów miejscowości Leśna, Pobiedna – co tydzień, a w okresie zimowym (od 1 listopada 

do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 
pojemników; 

b) z obszarów pozostałych miejscowości - co dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada 
do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 
pojemników. 

 
Na terenie Gminy Leśna nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. Na podstawie art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 
bezpośrednio do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). W przypadku 
wystąpienia awarii RIPOK lub w innych przypadkach uniemożliwiających przyjmowanie zmieszanych 
odpadów komunalnych lub odpadów zielonych odpady te przekazuje się do instalacji zastępczej obsługi 
regionu.14 
 
 
6.7.2. Osiągnięty poziom recyklingu odpadów wytworzonych na terenie gminy 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych gminy są zobowiązane do osiągnięcia w poszczególnych latach następujących poziomów 
recyklingów: 
1. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Ilość odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) poddanych recyklingowi na podstawie 
sprawozdań kwartalnych przedsiębiorców odbierających odpady przyjęta do obliczeń wynosi 
183,83 Mg. 
 
Tabela 6.35 

Poziom recyklingu do osiągnięcia w 2016 r. 18 % 

Osiągnięty poziom recyklingu 21% 

 

                                                 
14  Dane dotyczące gospodarki odpadami przekazane przez Urząd Miejski w Leśnej 
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2. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Tabela 6.36 

poziom recyklingu do osiągnięcia w 2016 r. 42% 

osiągnięty poziom recyklingu 100% 

 
 
 
6.7.3. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy 
 
Gmina Leśna liczy 10 295 mieszkańców stan na 31.12.2016 r. według danych z USC. 
W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie 
gminy, ujętych zostało 7497 mieszkańców w tym: 3356 mieszkańców zamieszkujących miasto i 4248 
mieszkańców zamieszkujących wieś wg stanu na 31.12.2016 r. 
Różnica pomiędzy liczbą osób zdeklarowanych a zameldowanych na terenie Gminy Leśna wynika 
z faktu, iż osoby te mieszkają na terenie innych gmin bądź za granicą kraju, co zostało wyjaśnione 
w składanych przez właścicieli nieruchomości oświadczeniach i informacjach. Na bieżąco prowadzone 
są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem 
faktycznym. 
Na podstawie sprawozdań otrzymanych od firm odbierających od właścicieli nieruchomości odpady 
komunalne z terenu Gminy Leśna w roku 2016 odebrano następujące odpady15, które zestawiono 
w tabeli poniżej z podziałem na kody odpadów: 

 

Tabela 6.37 Ilość odebranych odpadów z terenu Gminy Leśna w roku 2016. 

Nazwa i adres 
instalacji,  

do której zostały 
przekazane odpady 

komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 

[Mg] 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych odpadów 
komunalnych 

Centrum Utylizacji 
Odpadów Gmin 

Łużyckich ul. 
Bazaltowa 1, 59-800 

Lubań 

15 01 01 
opakowania z papieru i 

tektury 
11,090 R 15 

15 01 02 
opakowania z tworzyw 

sztucznych 
5,840 R 12 

15 01 04 opakowania z metali 16,380 R 12 

15 01 07 opakowania ze szkła 35,700 R 12 

16 01 03 zużyte opony 4,450 R 13 

17 01 01 
odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 
31,930 R 5 

17 01 07 
zmieszane odpady z 

betonu i gruzu 
4,010 R 5 

                                                 
15 Dane dotyczące gospodarki odpadami przekazane przez  Urząd Miasta w Leśnej 
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20 01 02 Szkło 59,300 R 12 

20 01 39 tworzywa sztuczne i guma 34,320 
 

R 12 

20 03 07 odpady wielkogabarytowe 191,630 
 

R 12 

20 03 99 
odpady komunalne 

niewymienione w innych 
podgrupach 

0,830 D5 

Składowiska odpadów 
innych niż 

niebezpieczne i 
obojętne 

ul. Bazaltowa 1, 
59-800 Lubań 

17 03 80 Odpadowa papa 0,810 R13 

Instalacja 
mechaniczno–
biologicznego 
przetwarzania 

zmieszanych odpadów 
komunalnych - MBP ul. 

Bazaltowa 1 
59-800 Lubań 

20 03 01 
niesegregowane odpady 

komunalne 
2 331,550 R 12 

Spalarnia odpadów 
komunalnych 

powiązana  
z sortownią odpadów 

zmieszanych  
i kompostownią 

odpadów zmieszanych 
ul. Gwarków 9 

Warszawa 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione 

w 20 01 31 
0,139 D 10 

 
 
Tab. 6.38 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych (20 03 01) przekazanych na Regionalną Instalację 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu w 2016 roku. 

2016 r. 

Nazwa i adres 
instalacji, do której 
zostały przekazane 
odpady komunalne 

Kod 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych 

(Mg) 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Instalacja do mechaniczno – 
biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 
w Lubaniu, ul. Bazaltowa 1, 59-800 

Lubań 

20 03 01 2 331,550 R12 
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Tab. 6.39 Ilości odpadów o kodzie 19 12 12 odebranych z obszaru gminy Leśna w 2016 roku. 

2016 r. 

Nazwa i adres instalacji, do 
której zostały przekazane 

odpady komunalne 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Masa odebranych 
odpadów 

komunalnych 
(Mg) 

Sposób 
zagospodarowania 

odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Centrum Utylizacji Odpadów 
Gmin Łużyckich ul. Bazaltowa 

1, 59-800 Lubań 

19 12 12 5,920 D8 

19 12 12 826,80 D5 

    
 
Tab. 6.40 Ilość odebranych odpadów selektywnie zebranych dla frakcji: papier, metal, tworzywa 
sztuczne i szkło oraz sposób ich zagospodarowania w 2016 r. 
 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Łączna masa odebranych odpadów 
komunalnych [Mg] 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
11,090 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
5,840 

15 01 04 Opakowania z metali 16,380 

15 01 07 Opakowania ze szkła 35,700 

20 01 01 Papier i tektura 21,200 

20 01 02 Szkło 59,300 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 34,320 
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Tab. 6.41 Masa odebranych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w 2016r. 
 

Nazwa i adres punktu 
Kod zebranych odpadów 

komunalnych 
Rodzaj zebranych odpadów 

komunalnych 

Masa zebranych 
odpadów komunalnych 

[Mg] 

Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów 

Komunalnych Gminy 
Leśna Smolnik 78, 

59-820 Leśna 

16 01 03 Zużyte opony 4,450 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 
remontów 

6,810 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu i 

gruzu 
3,050 

17 03 80 Odpadowa papa 0,810 

20 01 10 Odzież 1,990 

20 01 39 Tworzywa sztuczne 2,330 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
1,150 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 46,500 
 
Tab. 6.42 Ilość odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz sposób ich zagospodarowania 
w 2016 r.  
 

 
 

6.7.4. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 
 
Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:  
a) odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;  
b) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
c) obsługę administracyjną systemu.  
 
 
 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odpadów poddanych 
odzyskowi innymi metodami niż 
recykling i ponowne użycie [Mg] 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek 
31,930 

17 01 02 Gruz ceglany 0,420 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego 
4,010 
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Tab. 6.43 Analiza kosztów gospodarki odpadami w Gminie Leśna za 2016 r. (źródło : Urząd Miasta w 
Leśnej) 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem [zł] 

1 
Transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Leśna do Regionalnej 

Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu 
720 000,00 

2 
Zagospodarowanie odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych w Lubaniu 
825 181,74 

3 Opróżnienie koszy w aptekach - utylizacja leków 1 490,40 

4 Obsługa PSZOK 12 000,00 

5 Koszty obsługi w tym: materiały, wynagrodzenia 40 017,84 

6 Uprzątnięcie dzikich wysypisk 2 000,00 

RAZEM 1 600 689,98 
 
Tab. 6.44 Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. kształtują się na 
następującym poziomie:  

1. 
Kwota należności podlegającej zapłacie z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami w okresie za 2016 r. 
1 364 277,60 

2. Wpłaty mieszkańców dokonane w okresie 2016 r. 1 353 287,36 

3.  Kwota zaległości według stanu na dzień 31.12.2016 199 782,06 

4. Kwota kosztów poniesionych przez gminę w okresie 2016r. 1 600 689,98 
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6.7.4. Analiza SWOT - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu odpadów. 

 
Tabela 6.45. Analiza SWOT - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
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 Mocne strony Słabe strony 
- osiągnięty poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do 
składowania; 

- osiągnięty poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami papieru, 
tworzyw sztucznych, szkła, metalu; 
 

- zdecydowanie największy udział w łącznej 
ilości odebranych odpadów komunalnych 
zmieszanych odpadów komunalnych - 80 
%; 
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Szanse Zagrożenia 

- wprowadzenie na terenie kraju nowych 
założeń dotyczących gospodarowania 
odpadami komunalnymi (nowelizacje 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach); 

- powstawanie nowoczesnych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych; 

- brak wpływu gmin na efektywność 
przetwarzania odpadów komunalnych w 
RIPOK; 

- skala i problemowość wprowadzonych zmian 
w nowych przepisach gospodarowania 
odpadami komunalnymi często prowadząca 
do nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
nowego systemu; 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
6.8. Środowisko przyrodnicze  
6.8.1 System obszarów i obiektów prawnie chronionych 
 

W obowiązującym w Polsce prawie ochrona przyrody regulowana jest przepisami ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). W jej rozumieniu ochrona 
przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i 
składników przyrody tj.: 

 dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
 roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
 zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 
 siedlisk przyrodniczych; 
 siedlisk roślin, zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych; 
 tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 
 krajobrazu; 
 zieleni w miastach i na wsiach; 
 zadrzewień. 
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Ww. ustawa wprowadza następujące formy ochrony przyrody: 

 Parki narodowe 

 Rezerwaty przyrody 

 Parki krajobrazowe 

 Obszary chronionego krajobrazu 

 Obszary Natura 2000 

 Pomniki przyrody 

 Stanowiska dokumentacyjne 

 Użytki ekologiczne 

 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 
Na terenie Miasta i Gminy Leśna znajdują się formy ochrony przyrody opisane w punktach poniżej. 
 
6.8.2. Obszary Natura 2000 
 
Na terenie Gminy Leśna znajdują się dwa obszary Natura 2000 - Sztolnie w Leśnej (PLH020013) oraz 
Łąki Gór i Pogórza Izerskiego (PLH020102).  

 
Sztolnie w Leśnej 

Powierzchnia 0.30 km² 

Natura 2000 PLH020013 

Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020013.H  

Obszar Natura 2000 Sztolnie w Leśnej składa się z dwóch oddzielnych części. Pierwsza o powierzchni 
10,84 ha położona jest na obszarze leśnym, na południowy wschód od miejscowości Leśna. Druga 
zajmuje powierzchnię 19,38 ha na wschodnim krańcu miasta, na prawym brzegu rzeki Kwisy i obejmuje 
tereny leśne i rolnicze. W granicach Obszaru znajduje się dziewięć sztolni stanowiących jeden 
z najważniejszych kompleksów zimowisk wykorzystywanych przez nietoperze na terenie Dolnego 
Śląska oraz otaczający je las, którego część stanowią cenne siedliska leśne. 
 
 

 
 
Rysunek nr 6.18 Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie Miasta i Gminy Leśna  

http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH020013
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020013.H
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Łąki Gór i Pogórza Izerskiego 

Powierzchnia 64.33 km² 

Natura 2000 PLH020102 

Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020102.H 

 
Obszar Natura 2000 Łąki Gór i Pogórza Izerskiego obejmuje najbardziej na zachód wysunięty fragment 
polskich Sudetów - podnóże Gór Izerskich. Obszar obejmuje półnaturalne górskie łąki i murawy 
użytkowane ekstensywnie, lasy i zadrzewienia śródpolne oraz tereny uprawne. Jest to jedyne 
stanowisko wszewłogi górskiej - atlantyckiego gatunku znanego w Polsce tylko z Sudetów Zachodnich. 
Obok wszewłogi występują tu cenne gatunki motyli np. Przeplatka aurinia - największe znane 
stanowisko w Polsce Południowo-Zachodniej oraz motyle dzienne z rodziny modraszkowatych - 
miejsce występowania ponad 2% populacji krajowej. Cały obszar zajmuje powierzchnię 6433,4 ha. Na 
terenie Gminy Leśna, w południowo wschodniej części miejscowości Wolimierz, znajduje się ok. 60 ha 
tego obszaru. 
 

 
 
Rysunek nr 6.19 Lokalizacja obszarów Natura 2000 na terenie Miasta i Gminy Leśna  
 [źródło: opracowano na podstawie GEOSERWIS] 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH020102
http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020102.H
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6.8.3. Obszar chronionego krajobrazu. 
 

Obszar chronionego krajobrazu na terenie gminy Leśna 

Powierzchnia 6.83 km² 

Nr rejestracyjny CRFOP PL.ZIPOP.1393.OCHK.630 

 
 

Uchwała Nr XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie 
utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie gminy Leśna 

  

 
Położenie formy ochrony przyrody 
Województwa, w których znajduje się obiekt: dolnośląskie 
Powiaty: lubański, lwówecki 
Gminy: Leśna, Olszyna, Gryfów Śląski 
Uchwałą NR XXXVII/339/93 Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 czerwca 1993 r. utworzony został 
obszar chronionego krajobrazu obejmujący najbliższe otoczenie najcenniejszych pod względem 
krajobrazowym i przyrodniczym terenów Kwisy w rejonie miasta Leśna i wsi Stankowice, Złotniki 
Lubańskie i Złoty Potok. 

 

 
6.8.4. POMNIKI PRZYRODY. 
 

Według art. 40 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku pomnikami przyrody są 
pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości 
przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się 
indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, 
krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy 
narzutowe oraz jaskinie". Pomniki przyrody są ważnym elementem składowym krajobrazu, podnoszą 
jego piękno, posiadają wysokie walory dydaktyczne i edukacyjne. 

Na obszarze gminy zinwentaryzowano występowanie 30 pomników przyrody ożywionej 
i 4 nieożywionej (niektórych z nich nie udało się obecnie odnaleźć i kwalifikowane są do zniesienia 
statusu pomnika przyrody). Poniżej zestawiono w ujęciu tabelarycznym wykaz pomników przyrody na 
terenie Miasta i Gminy Leśna.  

Na terenie Gminy Leśna znajduje się 15 pomników przyrody, z czego 13 przyrody ożywionej 
i 2 nieożywionej. 

Pomniki przyrody ożywionej to drzewa i pnącza, które wyróżniają się z otoczenia ciekawą formą, 
rozmiarami, czy wiekiem. Najwięcej z nich – pięć znajduje się na terenie parku przy Miejsko-Gminnym 
Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Leśnej, kolejne trzy znajdują się na terenie wokół Zamku Czocha. 
Po jednym pomniku przyrody można znaleźć przy drodze gminnej prowadzącej z rynku Leśnej w stronę 
granicy państwa, przy drodze powiatowej pomiędzy Leśną a Stankowicami oraz przy drodze 
powiatowej w Szyszkowej. Kolejny pomnik przyrody znajduje się na terenie parku przy byłym żłobku 
nieistniejących już ZPJ Dolwis oraz na terenie zieleni przy Gimnazjum w Leśnej. 

Dwa obiekty są pomnikami przyrody nieożywionej. Są nimi wulkaniczne stożki zbudowane ze skały 
bazaltowej, położonej na południowy zachód od Leśnej, na terenie obrębów wiejskich: Smolnik 
[Stożek Perkuna] i Miłoszów [Stożek Światowida], w odległości ok. 800 m od siebie. 

  

 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.OCHK.630
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Tabela 6.46 Pomniki przyrody na terenie Miasta i Gminy Leśna [Źródło: Gmina Leśna] 

Lp. Nazwa Lokalizacja 

1. 
Choina kanadyjska 
(Tsuga canadensis) 

Leśna 
w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia 

Puchatka w Leśnej 

2. 
Cis pospolity 

(Taxus baccata) 
Leśna 

ok. 70 m od rynku w kierunku Miłoszowa 

3. 
Cis pospolity 

(Taxus baccata) 
Stankowice 

ogród z kamienną altaną na zamku Czocha 

4. 
Cyprysik groszkowy 

(Chamaecyparis pisifera) 

Leśna 
w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia 

Puchatka w Leśnej 

5. 
Sosna wejmutka 
(Pinus strobus) 

Leśna 
w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia 

Puchatka w Leśnej 

6. 
Bluszcz pospolity 

(Hedera helix) 
Stankowice 

wschodnia część parku przy zamku Czocha 

7. 
Buk pospolity 

(Fagus sylvatica) 

Leśna 
w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia 

Puchatka w Leśnej 

8. 
Dąb czerwony 

(Quercus rubra) 

Leśna 
ok. 380 m od rynku w kierunku Miłoszowa na terenie parku 

przy byłym żłobku nieistniejących już ZPJ Dolwis 

9. 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

Leśna 
w parku obok Miejsko-Gminnego Przedszkola im. Kubusia 

Puchatka w Leśnej 

10. 
Klon jawor 

(Acer pseudoplatanus) 
Leśna 

na terenie zieleni przy Gimnazjum w Leśnej 

11. 
Lipa szerokolistna 
(Tilia platyphyllos) 

Stankowice 
po prawej stronie ostrego zakrętu drogi powiatowej 

pomiędzy Leśną a Stankowicami (ok. 220 m przed 
nieczynną stacją paliw) 

12. 
Miłorząb dwuklapowy 

(Ginko biloba) 
Stankowice 

ogród z kamienną altaną na zamku Czocha 

13. 
Skała bazaltowa 
Stożek Perkuna 

Smolnik 
ok. 900 m od drogi rowerowej pomiędzy Miłoszowem 

a Grabiszycami 

14. 
Skała bazaltowa 

Stożek Światowida 

Miłoszów 
ok. 150 m od drogi rowerowej pomiędzy Miłoszowem 

a Grabiszycami 

15. 
Dąb szypułkowy 

Szyszkowiak 
(Quercus robur) 

Szyszkowa 
przy drodze powiatowej, w pobliżu świetlicy 
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6.8.5. Obszary cenne pod względem przyrodniczym. 
  
Na obszarze gminy występują obszary cenne pod względem przyrodniczym, które zostały wyróżnione 
w inwentaryzacji przyrodniczej. Należą do nich następujące tereny: 

 Las Miłoszowski i Góra Dobrzycka, 
 Kompleks Leśny i Dolina Potoku Bruśnik, 
 Przełomowy odcinek Kwisy, 
 Wąwóz Kwisy k. Złotnik Lubańskich, 
 Stożki wulkaniczne, 
 Łąki k. Pobiednej, 
 Dolina Grabiszówki, 
 Las Bukowy na Górze Liściastej 

6.8.6. Problemy i zagrożenia 

 

Podstawowym problemem jest antropopresja. Powoduje zmniejszenie bioróżnorodności, wymieranie 
gatunków, a co za tym idzie ubożenie ekosystemów i degradację krajobrazu. Generalnie największe 
szkody w środowisku przyrodniczym powodowane przez człowieka związane są z: 
 budownictwem przemysłowe w pobliżu terenów cennych przyrodniczo, 
 nielegalnymi składowiskami śmieci, 
 dewastacją parków i zieleńców, 
 chorobami, szkodnikami, pożarami lasów, 
 przecinaniem terenów cennych przyrodniczo ciągami komunikacyjnymi, 
 emisją zanieczyszczeń od powietrza. 
 Do zagrożeń i degradacji zasobów przyrodniczych na terenie Miasta i Gminy Leśna  należy zaliczyć: 
 zrzuty ścieków do wód powierzchniowych, powodujące degradację zbiorników wodnych i cieków 

oraz ich eutrofizację, 
 negatywny wpływ rolnictwa - uproszczenie struktury krajobrazowej, eutrofizacja (azotany 

pochodzenia rolniczego), 
 ekspansję zabudowy mieszkalnej, 
 emisję zanieczyszczeń z transportu, 
 wypalanie łąk, 
 nasadzenia gatunków obcych siedliskowo. 
Działania takie powodują przede wszystkim zmniejszanie się liczby składowisk wielu gatunków roślin 
oraz przekształcanie siedlisk. 
Eliminacja cennych składników szaty roślinnej może nastąpić również w wyniku procesów 
spontanicznej sukcesji jak zarastanie krzewami, czy przekształcenia płatów boru świeżego w bór 
mieszany. 
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6.8.7. Analiza SWOT - zasoby przyrodnicze 
 
W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze. 

Tabela 6.47 Analiza SWOT - zasoby przyrodnicze 
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Mocne strony Słabe strony 

- ustanowienie na terenie gminy obszarów 
i form ochrony przyrody o dużej wartości 
przyrodniczej  

- niewielka ilość dużych zakładów 
przemysłowych emitujących zanieczyszczenia, 

- objęcie przeważającej części gminy jednostki 
formami powierzchniowymi ochrony 
przyrody. 

- fragmentacja siedlisk; 
- brak całościowej i aktualnej, 

specjalistycznej inwentaryzacji 
przyrodniczej; 
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Szanse Zagrożenia 

- ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń 
powietrza, gleby i wód. 

- właściwa pielęgnacja szaty roślinnej. 
- zalesianie nieużytków. 
- wzbogacanie gleb środkami glebotwórczymi 

(kompost). 
- przebudowa drzewostanów leśnych w 

kierunku bardziej odpornych na 
zanieczyszczenia gatunków oraz uzupełnienia 
gatunkami rodzimymi. 

- zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pożarowego obszarów 
leśnych. 

- zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego, gleby i wód. 

- degradacja gleb. 
- pożary lasów. 
- wypalanie traw. 
- brak funduszy na inwestycje 

zmierzające do poprawy stanu fauny 
i flory. 

- wzrost natężenia ruchu 
rekreacyjnego i turystycznego 

Źródło: opracowanie własne 
 
 
6.9. Poważne awarie przemysłowe 

 
Nadzwyczajne zagrożenia dla środowiska oraz człowieka mogą mieć miejsce w wyniku: 
 prowadzenia działalności przemysłowej z użyciem substancji niebezpiecznych, 
 transportu materiałów i substancji niebezpiecznych, 
 celowej działalności człowieka związanej z pozbywaniem się, w sprzeczności z przepisami, 

substancji lub materiałów niebezpiecznych. 
 
6.9.1. Zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych 
 
Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, 
kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii (ZDR) lub za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR).  
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6.9.2. Transport materiałów niebezpiecznych 
 
Innym źródłem nadzwyczajnych zagrożeń są drogi i szlaki komunikacyjne, po których odbywa się 
przewóz materiałów niebezpiecznych dla środowiska. Największa częstotliwość przewozów 
materiałów niebezpiecznych w gminie występuje na drogach wojewódzkich. 
W ostatnich latach w Polsce nastąpił gwałtowny rozwój transportu drogowego, prawie dwukrotnie 
wzrosła liczba prywatnych samochodów.  
Wzrost ilości samochodów wiąże się również z powstawaniem ilości odpadów wskutek wycofywania z 
ruchu pojazdów już wyeksploatowanych. Znaczącym zagrożeniem dla środowiska mogą być również 
zbiorniki magazynowe substancji znajdujące się na stacjach paliw oraz urządzenia techniczne w 
zakładach magazynujących lub stosujących w procesie produkcji toksyczne środki przemysłowe 
(amoniak, chlor, produkty ropopochodne).  
Zagrożenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz katastrofy wywołane przez siły natury powodują konieczność 
prewencji i przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa gminy. Zgodnie z definicją „poważna 
awaria” – to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu 
przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  
Na terenie gminy Leśna mogą wystąpić zagrożenia naturalne (powodzie, pożary, wichry, susze, 
gradobicia). Na obszarze gminy nie występują zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku mogące stanowić 
przyczynę powstania zagrożeń. Brak również dróg, którymi przewożone są materiały niebezpieczne. 
 
 
6.9.3. Problemy i zagrożenia 
 
Wśród czynników negatywnych należy wymienić: niezadawalający stan nawierzchni dróg. 
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska mianem poważnej awarii określa się zgodnie z ustawą 
Prawo ochrony środowiska zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie 
procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub 
środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 
W przypadku wystąpienia awarii gmina oraz inne organy administracji mają obowiązek zabezpieczenia 
środowiska przed awariami. Główne obowiązki administracyjne ciążą na władzach wojewódzkich i 
Straży Pożarnej. Gmina co roku dofinansowuje jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie 
zakupu odpowiedniego sprzętu ratowniczego, który ma minimalizować skutki środowiskowe w 
przypadku wystąpienia awarii. 
Na terenie Miasta i Gminy Leśna nie występują zakłady zaliczone do zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z kryteriami ilościowo-
jakościowymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1479). 
Innym typem zagrożeń na tym terenie są zagrożenia pochodzące z komunikacji. W efekcie dużego 
i stale rosnącego natężenia przewozów materiałów, stanu technicznego dróg oraz niejednokrotnie 
fatalnego stanu technicznego taboru ciężarowego rośnie ryzyko zagrożenia. Biorąc to pod uwagę, za 
potencjalne źródło awarii można zatem uznać również ciągi komunikacyjne oraz stację paliw jako 
miejsca wypadków drogowych i zagrożeń produktami ropopochodnymi dla gleb i wód. 
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6.9.4. Analiza SWOT - zagrożenia poważnymi awariami. 
 

W kolejnej tabeli przedstawiono analizę SWOT dla obszaru interwencji zagrożenia poważnymi 
awariami. 

Tabela 6.48 Analiza SWOT - zagrożenia poważnymi awariami 

 
 
7. Cele i funkcje Programu 
 
Strategia długoterminowa będzie stanowić podstawę planowania działań w zakresie ochrony 
środowiska w latach 2017-2024 na terenie gminy.  
Strategia do roku 2024 została sformułowana w oparciu o ocenę stanu istniejącego, tendencje mające 
istotne znaczenie dla przyszłości gminy i najważniejsze kierunki rozwojowe. Została ona opracowana w 
odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, dla których zdefiniowano 
długoterminowe cele i opisano strategię ich osiągnięcia. 
Strategia Programu ma na celu zachowanie najcenniejszych elementów środowiska i poprawę jego 
stanu. Jako główne cele Programu  przyjmuje się następujące priorytety: 
1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1  
2. OCHRONA PRZED HAŁASEM - PRIORYTET 2 
3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3 
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED POWODZIĄ. 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PROPRYTET 4 
5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRIORYTET 5 
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - PRIORYTET 6 
7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7 
8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - PRIORYTET 8 
9.  ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIĄ- PRIORYTET 9 
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Mocne strony Słabe strony 

- brak na terenie gminy zakładów o 
zwiększonym ryzyku bądź o dużym 

ryzyku wystąpienia awarii; 
- wg rejestru GIOŚ na terenie gminy 

nie odnotowano zdarzeń o 
znamionach poważnej awarii i 

poważnej awarii; 
- finansowanie działalności OSP. 

- duże natężenie ruchu 
samochodowego na drogach 

wojewódzkich na terenie Gminy Leśna 
zwiększające zagrożenie wystąpienia 

zdarzeń komunikacyjnych. 

C
zy

n
n

ik
i z

ew
n

ę
tr

zn
e Szanse Zagrożenia 

- opracowywanie przez prowadzących 
zakłady przemysłowe planów operacyjno- 
ratowniczych oraz zewnętrznych planów 

operacyjno-ratowniczych przez 
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej. 

- duże natężenie ruchu 
samochodowego na drogach 

wojewódzkich na terenie Gminy Leśna 
zwiększające zagrożenie wystąpienia 

zdarzeń komunikacyjnych. 
 

 

Źródło: opracowanie własne 
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Ustalenia programu obejmują: 
1) strategię ochrony i poprawy stanu środowiska, a w niej: 

a) określone cele strategiczne  
b) działania inwestycyjne i pozainwestycyjne ustalone w ramach, każdego z wyznaczonych 

celów średniookresowych lub długookresowych, ustalone według stopnia ważności dla 
realizacji Programu. 

2) zarządzanie Programem, w tym: działania kontrolne realizacji Programu  
3) koszty i źródła finansowania Programu (środki niezbędne do osiągnięcia założonych celów, w tym 

mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe). 
 
7.1. Strategia Ochrony Środowiska Dla Miasta i Gminy Leśna  
Harmonogram realizacyjny Programu ochrony środowiska zakłada realizację działań Gminy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawnymi, opracowanymi i obowiązującymi dla jednostki projektami 
strategicznymi oraz planowanymi przez jednostkę inwestycjami. 
Obowiązki samorządu wynikają między innymi bezpośrednio z następujących ustaw: 
- ustawy o samorządzie gminnym, 
- ustawy Prawo ochrony środowiska, 
- ustawy Prawo wodne, 
- ustawy o odpadach, 
- ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
- ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
- ustawy o ochronie przyrody, 
- ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Głównymi celami strategicznymi dla Miasta i Gminy Leśna , w nawiązaniu do prowadzonej obecnie 
polityki zrównoważonego rozwoju (obowiązującego dotąd Programu ochrony środowiska) oraz 
działaniami ekologicznymi w ich ramach są: 
 
1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1  
1) Redukcja niskiej emisji poprzez: modernizację istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w 

procesach spalania i stosowanie ekologicznych nośników energii). 
2) Termomodernizacja obiektów i termorenowacja budynków, 
3) Działania mających na celu ograniczanie tzw. „niskiej emisji". Inwestycje podnoszące efektywność 

energetyczną:  
- budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych, biurowych i usługowych 

z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii; 
- montaż kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych;  
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, bloków, domów - wymiana 

wyposażenia na energooszczędne. 
4) Utrzymanie czystości na drogach. 
5) Ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem. 

Modernizacja dróg gminnych, modernizację istniejących połączeń komunikacyjnych, remonty 
nawierzchni i przebudowy dróg o małej przepustowości, tworzenie warunków do rozwoju ruchu 
rowerowego,  

6) Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
7) Promowanie i realizacja systemu zielonych zamówień publicznych w ogłaszanych przetargach, 
8) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu utrzymanie standardów jakości 

środowiska w zakresie emisji do powietrza i lokowania działalności gospodarczej we właściwych 
strefach. 

9) Edukacja ekologiczna: w zakresie gospodarki niskoemisyjnej 
10) Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym w miejscu 

zamieszkania i pracy: 
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2. OCHRONA PRZED HAŁASEM I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO 
ŚRODOWISKA - PRIORYTET 2 

 
1) Wspieranie i realizacja inwestycji zmniejszających narażenie na hałas - modernizacja istniejącej 

infrastruktury drogowej. 
2) Rozwój ścieżek rowerowych i promocja transportu publicznego. 
3) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu utrzymanie standardów jakości 

środowiska w zakresie emisji hałasu i lokowania działalności gospodarczej we właściwych strefach. 
4) Promocja i wspieranie stosowania rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu i 

przenikaniu hałasu do środowiska oraz środków zmniejszających poziom hałasu; 
 
3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3. 
1) inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych oraz rozeznanie jakie obszary podlegają 

ponadnormatywnemu promieniowaniu elektromagnetycznemu, kontrola emisji promieniowania 
elektromagnetycznego do środowiska przy wydawaniu przez organy ochrony środowiska pozwoleń 
na emitowanie pól elektromagnetycznych przez linie i inne źródła pól elektromagnetycznych. 

2) Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych, z dala od zabudowy 
mieszkaniowej; 

 
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED POWODZIĄ 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PRIORYTET 4. 
1) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z odprowadzaniem ścieków 

komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych. 
2) Kontynuacja rozbudowy i modernizacji infrastruktury związanej z zaopatrzeniem mieszkańców i 

podmiotów gospodarczych w wodę. 
3) Kontrola odprowadzania ścieków i gospodarowania wodą. 
4) Działań informacyjne i edukacyjne mające na celu zmniejszenie zużycia wody. 
5) Kontynuacja działań administracyjnych i organizacyjnych w zakresie prawidłowo prowadzonej 

gospodarki wodno-ściekowej przez nowe i obecnie funkcjonujące podmioty gospodarcze. 
6) Realizacja założeń dokumentów wyższego szczebla. 
7) Zabezpieczenie miejsc narażonych na podtopienia, w tym na poziomie MPZP. 
 
5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN- PRIORYTET 5. 
1) racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin ze złóż, 
2) ograniczanie presji środowiskowej wywieranej przez sektor górniczy, 
3) zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin 

 
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB – PRIORYTET 6 
1) Utrzymanie porządku i czystości w gminie.  
2) Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zdegradowanych,  
3) Ograniczanie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na środowisko glebowe.  
4) Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi.  
5) Ochrona zasobów gleb nadających się do wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich 

przeznaczeniem na inne cele 
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7. OPTYMALIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI: – PRIORYTET 6 
1) Zapewnienie właściwego systemu odbioru odpadów komunalnych, w tym zmniejszenie ilości 

odpadów i rozwój selektywnej zbiórki. 
2) Rozwój lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów. 
3) Prawidłowe gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. 
4) Kontynuacja działań związanych z unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. 
5) Kontynuacja kontroli w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. 
6) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu prawidłowe gospodarowanie odpadami. 
7) Realizacja założeń dokumentów wyższego szczebla. 
 
8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU 
1) Pielęgnacja oraz rozbudowa terenów czynnych biologicznie na terenie Gminy. 
2) Ochrona i rozwój form ochrony przyrody. 
3) Gospodarowanie zasobami leśnymi. 
4) Działania administracyjne i organizacyjne mające na celu ochronę zasobów przyrodniczych. 
5) Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnych, w tym promocja zachowań proekologicznych w 

prasie i mediach. 
6) Kontynuacja systemu informowania społeczeństwa poprzez różne środki przekazu i zwiększanie 

aktywności społecznej w zakresie udziału przy opracowywanych strategiach i programach. 
 
9. ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM 
1) Kontrole zakładów mogących mieć negatywny wpływ na stan środowiska i bezpieczeństwa 

mieszkańców. 
 
Najważniejszymi kwestiami dla Miasta i Gminy Leśna wynikającymi z analizy stanu i zagrożeń 
środowiska i obszarów stwarzających nadal problemy, są inwestycje i czynności administracyjno-
organizacyjne w zakresie: 
- rozbudowy sieci infrastruktury kanalizacji sanitarnej i deszczowej w celu poprawy jakości wód 

płynących, 
- wymiany źródeł ogrzewania, wprowadzania energii odnawialnej, modernizacji systemu 

komunikacyjnego w celu poprawy jakości powietrza i poprawy stanu w całej strefie, 
- modernizacji ciągów komunikacyjnych i lokowania działalności gospodarczej we właściwym 

miejscach w celu ochrony mieszkańców przed ponadnormatywną emisją hałasu, 
- rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w związku z ciągłym 

dostosowywaniem nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do 
warunków lokalnych. 

Wyznaczone cele ekologiczne, a w ich ramach działania (wymienione w tabelach harmonogramu), jakie 
należy podjąć w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta i Gminy Leśna, stanowią podstawę dla 
realizacji konkretnych inwestycji i przedsięwzięć na przestrzeni kilkunastu lat. Zadania zostały 
wyznaczone na podstawie analizy stanu środowiska przyrodniczego na tym terenie i przewidywanych 
kierunków rozwoju. 
Zadania własne Miasta i Gminy Leśna to przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 
częściowo ze środków będących w dyspozycji samorządu. Natomiast zadania koordynowane to 
pozostałe zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 
naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, 
będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie jednostki. 
Należy zaznaczyć, że szeroko pojęta ochrona środowiska oraz działania mające prowadzić do 
zrównoważonego rozwoju nie są tylko zadaniami realizowanymi na poziomie lokalnym, przez 
samorząd. 
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Działania Gminy są ukierunkowane poprzez czynności prowadzone na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim oraz regionalnym przez takie jednostki i instytucje, jak: Ministerstwo Środowiska, 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Marszałka, Wojewodę i Sejmik Województwa, 
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, Ośrodki Edukacji Ekologicznej, Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną, 
Inspekcję Ruchu Drogowego, zarządców dróg, organy nadzoru budowlanego, inspekcję sanitarną, 
Powiat, zarządzających instalacjami, podmioty gospodarcze, czy też właścicieli gruntów. 
Proces zarządzania środowiskiem w postaci planowania konkretnych inwestycji spoczywa niewątpliwie 
głównie na władzach samorządowych. Mając na uwadze spójność koordynacji działań pomiędzy 
poszczególnymi szczeblami władz samorządowych i rządowych, a także współpracę z pozostałymi 
partnerami, zarządzanie środowiskiem Miasta i Gminy Leśna przy pomocy Programu ochrony 
środowiska wymagać będzie ustalenia roli i zakresu działania poszczególnych podmiotów 
zaangażowanych w jego realizację, struktury organizacji Programu oraz systemu monitoringu. 
Władze Gminy pełnią w odniesieniu do Programu kilka funkcji. Jedną z ważniejszych jest funkcja 
regulacyjna, na którą składają się akty prawa lokalnego - uchwały oraz decyzje administracyjne 
związane odpowiednio z określonymi obszarami zagadnień środowiskowych. Władze pełnią również 
funkcje wykonawcze i kontrolne. Pożądane jest, aby władze Gminy pełniły również funkcje wspierające 
dla podmiotów zaangażowanych w rozwój obszaru oraz funkcje kreujące działania ukierunkowane na 
poprawę środowiska przyrodniczego. 
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7.2. Harmonogram zadań ekologicznych 
 

Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PRIORYTET 1 

 

1 
Redukcja niskiej emisji poprzez: 

termomodernizacje budynków, modernizacje 
kotłowni 

 

Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 
 Zależnie od uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW 

(całkowity koszt zadania ok. 500 tys. zł – wkład Gminy ok. 
125 tys. zł) 

2 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
mieszkalnych wraz z budową nowych 

przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych 
oraz przeprowadzeniem audytów 

5 000 000,00 zł 2017 - 2020 

Podmioty 
gospodarcze, 

Właściciele i zarządcy 
budynków, inwestorzy 

indywidualni 

3 
Montaż OZE na/w budynkach użyteczności 

publicznej 
700 000,00 zł 2017 - 2020 Miasto i Gmina Leśna 

4 Modernizacja oświetlenia ulicznego 319 320,00 zł 2017 - 2024 Miasto i Gmina Leśna 

5 
Organizacja akcji społecznych związanych z 

ograniczeniem emisji efektywnością 
energetyczną oraz wykorzystaniem OZE 

50 000,00 zł 2017 - 2020 Miasto i Gmina Leśna 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

6 
Kompleksowe zarządzanie energią w 

budynkach publicznych zarządzanych przez 
Urząd Miasta, w tym audyty energetyczne 

13 676,31 zł 2017 - 2020 Miasto i Gmina Leśna 

7 
Rozwój rozproszonych źródeł energii – małe 

instalacje fotowoltaiczne 
 

1 400 000,00 zł 2017 - 2020 

- Mieszkańcy gminy 
Leśna. 

- Urząd Gminy Leśna. 
- Dostawcy energii 

elektrycznej. 
- Lokalni 

przedsiębiorcy. 
- Firmy zewnętrzne. 

8 
Rozwój rozproszonych źródeł energii – 

kolektory słoneczne 
630 000,00 zł 2017 - 2020 

- Mieszkańcy gminy 
Leśna. 

- Urząd Gminy Leśna. 
- Dostawcy energii 

elektrycznej. 
- Firmy zewnętrzne. 

9 
Ograniczenie niskiej emisji z budynków 

mieszkalnych – wymiana kotłów 
2 368 000,00 zł 2017 - 2020 

- Mieszkańcy gminy 
Leśna. 

- Urząd Gminy Leśna. 
- Firmy zewnętrzne. 

10 
Wdrażanie systemu zielonych zamówień 

publicznych 
Działania bieżące 2017 - 2024 Miasto i Gmina Leśna 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

2.  OCHRONA PRZED HAŁASEM I UTRZYMANIE JAK NAJLEPSZEJ JAKOŚCI STANU AKUSTYCZNEGO ŚRODOWISKA - PRIORYTET 2 

1 
 

Wspieranie i realizacja inwestycji 
zmniejszających narażenie na hałas - 

modernizacja istniejącej infrastruktury 
drogowej; 

Zgodnie z założeniami poszczególnych zarządców dróg, 
koszty j.w. w priorytecie 1: OCHRONA POWIETRZA 

ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU. 

 Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 
Powiatowy Zarząd 

Dróg 
Środki własne jednostek realizujących, budżet gminy, środki 

pomocowe UE, kredyty, RPO, 

2 mln zł 

2 
 

Promocja i wspieranie stosowania rozwiązań 
technicznych zapobiegających powstawaniu i 

przenikaniu hałasu do środowiska oraz 
środków zmniejszających poziom hałasu 

 

Zadanie 
ciągłe 

 

Gmina. 
 Środki własne jednostek realizujących, budżet gminy, środki 

pomocowe UE, kredyty, 

3 
 

Działania administracyjne i organizacyjne 
mające na celu utrzymanie standardów jakości 

środowiska w zakresie emisji hałasu i 
lokowania działalności gospodarczej we 

właściwych strefach. 

5 000 zł/rok 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, 
Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, 

starostwa, budżet państwa. 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

3.OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3 

1 

inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych 
oraz rozeznanie jakie obszary podlegają 
ponadnormatywnemu promieniowaniu 

elektromagnetycznemu, 
kontrola emisji promieniowania 

elektromagnetycznego do środowiska przy 
wydawaniu przez organy ochrony środowiska 

pozwoleń na emitowanie pól 
elektromagnetycznych przez linie i inne źródła 

pól elektromagnetycznych 

Koszty administracyjne: 5000 – 10 000 zł/rok 

Zadanie 
ciągłe 

 

WIOŚ, Gmina 
 Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, środki 

pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

2 
Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji 
źródeł pól elektromagnetycznych, z dala od 

zabudowy mieszkaniowej; 

10 000 -20 000 zł/rok 

Zadanie 
ciągłe 

Gmina, Powiat i 
przyjmowanie 

zgłoszeń instalacji 
(koszty 

administracyjne) 

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, środki 
pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

4. OCHRONA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WODNYCH PROPRYTET 4 

 

1 
 

Rozbudowa przyłączy kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie z planami inwestycyjnymi i 

projektowymi. 

     

2017 - 2023 Miasto i Gmina Leśna, 
Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, środki 

pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

2 
 

Budowa szczelnych – zbiorników 
bezodpływowych z zapewnieniem 

kontrolowanego wywozu ścieków, budowa 
przydomowych, przyzagrodowych 

oczyszczalni ścieków na obszarach, na których 
prowadzenie zbiorczych systemów 

kanalizacyjnych jest ekonomicznie lub 
technicznie nieuzasadnione (obszary górskie, 

obszary z rozproszoną zabudową), 

Koszt budowy zbiornika bezodpływowego 3-5 tys. zł 
Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 5-15 tys. zł 

2017 - 2024 Właściciele posesji 
Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, środki 

pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

3 
 

 
Modernizacja sieci wodociągowej 

dostarczającej ludności odpowiednio 
jakościowo wodę, budowa przyłączy 

wodociągowych dla nowo budowanych 
budynków osób fizycznych, infrastruktury, 

usługowych itp. 

Brak danych kosztowych 

2017 - 2024 Miasto i Gmina Leśna 
Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, środki 

pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

4 
 

Modernizacja ujęć wód oraz stacji uzdatniania 
wody zgodnie z przepisami unijnych. (Zgodnie 

z planami poszczególnym jednostek oraz 
gmin). 

Modernizacja stacji uzdatniania wody, brak danych 
kosztowych 

2017 - 2024 Miasto i Gmina Leśna 

5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN – PRIORYTET 5 

1 
 

Racjonalne i efektywne gospodarowanie 
zasobami kopalin ze złóż, 

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie 
zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na 

środowisko związanej z eksploatacją kopalin i 
prowadzeniem prac poszukiwawczych. 

Brak szczegółowych danych kosztowych, 

Zadanie 
ciągłe 

Przedsiębiorstwa, 
Zakłady, Gmina. 

Podmioty 
gospodarcze, 

Powiat (koncesje) 
Urząd Górniczy 

Środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe 
UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

2 
 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 
surowców mineralnych wraz z minimalizacją 

wpływu eksploatacji na środowisko. 
Ograniczanie presji środowiskowej wywieranej 

przez sektor górniczy, zmniejszenie 
uciążliwości wynikających z wydobywania 

kopalin 

Brak szczegółowych danych kosztowych, 

Zadanie 
ciągłe 

Przedsiębiorstwa, 
Zakłady, Gmina. 

Podmioty 
gospodarcze, 

Powiat (koncesje – 
koszty 

administracyjne) 
Urząd Górniczy 

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, 
środki pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I PRZYWRÓCENIE WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB – PRIORYTET 6 

1 Utrzymanie porządku i czystości w gminie.  
Zadanie 
ciągłe 

Gmina 

2 
 

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów 
zdegradowanych, 

- 

Zadanie 
ciągłe 

Przedsiębiorstwa, 
Zakłady, Podmioty 

gospodarcze, 
Powiat (w ramach 
nadzoru –decyzje 
administracyjne), 

Nadleśnictwa, 
RDOŚ 

Środki własne jednostek realizujących, środki pomocowe 
UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

3 
 

Ograniczanie negatywnego oddziaływania 
procesów gospodarczych na  środowisko 

glebowe. 

brak szczegółowych danych kosztowych, ze względu 
na ilość przedsiębiorstw i zakładów działających na 

terenie gminy 
zadanie 
ciągłe 

Przedsiębiorstwa, 
Zakłady, Podmioty 

gospodarcze, WIOŚ, 
RDOŚ Środki własne jednostek realizujących, 

środki pomocowe UE, kredyty, RPO, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

4 
 

Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni 
ziemi. 

brak szczegółowych danych kosztowych, ze względu 
na ilość zakładów działających na terenie gminy 

zadanie 
ciągłe 

WIOŚ, 
Przedsiębiorstwa, 
Zakłady, Podmioty 

gospodarcze, 
Nadleśnictwa, RDOŚ 

Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, 
środki pomocowe UE, kredyty, 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

5 
 

Ochrona zasobów gleb nadających się do 
wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich 

przeznaczeniem na inne cele. 

Brak szczegółowych danych kosztowych, 

Zadanie 
ciągłe 

Nadleśnictwa, Powiat 
(w ramach nadzoru –

decyzje 
administracyjne) Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, Środki 

pomocowe UE, kredyty, 

7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7 

 

1 
 

Likwidacja miejsc nielegalnego składowania 
odpadów 

Szacunkowy koszt od 10 do 50 tys. zł 

Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina 
Leśna 
 Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, 

WFOŚiGW, 



Miasto i Gmina Leśna        Program Ochrony  Środowiska 

 

132 

 

Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU 
– PRIORYTET 8 

 

1 
 

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień oraz parków. 
Pielęgnacja oraz rozbudowa terenów 

czynnych biologicznie na terenie Gminy. 

 Zadanie 
ciągłe 

 

Gmina 
 

 

2 
 

Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej 

Brak szczegółowych danych kosztowych, Zadanie 
ciągłe 

 

RDLP, Nadleśnictwa, 
 Środki własne jednostek realizujących RDLP, Nadleśnictwa, 

środki pomocowe UE, kredyty, 

3 
 

Utrzymanie zadrzewień i zakrzaczeń 
śródpolnych. 

 Zadanie 
ciągłe 

 

Gmina, zarządcy 
terenu, RDOS 

 Środki własne jednostek realizujących, budżety gmin, 
Środki pomocowe UE, kredyty, 

4 
 

Organizacja akcji edukacyjno-informacyjnych, 
w tym promocja zachowań proekologicznych 

w prasie i mediach. 
Środki własne Gminy, WFOŚiGW 

Zadanie 
ciągłe 

 

Gmina, organizacje, 
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1) Zwiększenie problematyki ekologicznej w 
szkolnych programach nauczania przez: 

 uświadamianie zagrożeń środowiska 
przyrodniczego, występujących w 
miejscu zamieszkania 

 budzenie szacunku do przyrody 

 rozumienie zależności istniejących w 
środowisku przyrodniczym 

 zdobycie umiejętności obserwacji 
zjawisk przyrodniczych i ich opisu 

 poznanie współzależności człowieka i 
środowiska 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności 
za środowisko. 

2) Realizacja różnych form edukacji 
ekologicznej dla mieszkańców poprzez: 

 udział w cyklicznych akcjach i imprezach 
ekologicznych („Sprzątanie Świata"). 

3) Informowanie mieszkańców gminy 
o stanie środowiska w gminie i działaniach 

podejmowanych na rzecz jego ochrony. 
4) Współdziałanie władz gminy z mediami w 

zakresie prezentacji stanu środowiska. 
5) Kontynuacja akcji ekologicznych np. 

drukowanie plakatów, instrukcji i ulotek 
promujących ochronę środowiska. 

 
Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 
Powiat 
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Lp. Cele i zadania ekologiczne 
Koszty realizacji w poszczególnych latach [ zł] /źródło 

finansowania 

Szacowany 
termin 

realizacji 

Podmiot 
odpowiedzialny 

  2017 2018 2019 2020 2021 - 2024   

5 

Kontynuacja systemu informowania 
społeczeństwa poprzez różne środki przekazu i 
zwiększanie aktywności społecznej w zakresie 

udziału przy opracowywanych strategiach i 
programach 

Środki własne Gminy 
10 000 zł/rok 

Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 

6 Wspieranie stowarzyszeń, lokalnych grup 
działania oraz organizacji ekologicznych 

Środki własne Gminy 
10 000 zł/rok 

Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 

7 
Promowanie i realizacja systemu zielonych 

zamówień publicznych w ogłaszanych 
przetargach 

Środki własne Gminy 
5000 zł/rok 

Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 

8 
 

Ochrona i rozwój form ochrony przyrody. 
Działania administracyjne i organizacyjne 

mające na celu ochronę zasobów 
przyrodniczych. 

Środki własne, budżet gminy. 
 

Zadanie 
ciągłe 

Miasto i Gmina Leśna, 

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM - PRIORYTET 9 

 

1 
Kontrole zakładów mogących mieć negatywny 

wpływ na stan środowiska i bezpieczeństwa 
mieszkańców. 

 
Zadanie 
ciągłe 

WIOŚ 
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8. System finansowania inwestycji 
 

Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości i szanse na 
lepszy rozwój gospodarczy zgodny z ideą ekorozwoju. Uzyskanie funduszy pochodzących ze źródeł 
unijnych bądź innych organizacji międzynarodowych jest obecnie możliwe poprzez przystępowanie 
zainteresowanych stron do konkretnych programów i projektów. Bardzo ważnym jest, aby władze 
lokalne podejmowały próby uzyskania tych funduszy, a tym samym wykorzystały szansę na rozwój 
zrównoważony swojego regionu i polepszenie w nim warunków życia ludności. 
Aktualne programy tzn. na lata 2014 - 2020, dotyczące działań w zakresie ochrony oraz kształtowania 
środowiska przyrodniczego i kulturowego, dzięki którym możliwe jest uzyskanie środków na konkretne 
projekty rozwojowe, zostały już zatwierdzone przez Komisję Europejską. W Polsce występuje 
wielopoziomowy i zróżnicowany system finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w 
formie bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł 
finansowania wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie 
bardzo korzystnych warunków finansowania.  
Podstawowe źródła finansowania: 

- środki własne gminy, 
- środki wnioskodawcy, 
- środki zabezpieczone w Planach krajowych i europejskich, 
- środki komercyjne. 

Należy pamiętać iż działania uruchamiane w ramach PGN mogą zakładać przedsięwzięcia zarówno 
objęte warunkami pomocy publicznej jak i nie związane z nią. 
Przewiduje się poza środkami Miasta i Gminy Leśna , następujące źródła finansowania PGN: 

 
Środki krajowe: 
- Budżet Państwa, 
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Wrocławiu, 
- Plany operacyjne krajowe (finansowane z EFRR i EFS). 
 
Środki regionalne: 
- Budżet Województwa, 
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Regionalny Plan Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 
 
Inne: 
- Kredyty preferencyjne, 
- Mechanizm ESCO, 
- Kredyty komercyjne, 
-Własne środki inwestorów. 
 
Środki finansowe na monitoring i ocenę 
- WFOŚiGW, 
- NFOŚiGW , 
- Środki własne gminy. 
 

Decyzje dotyczące finansowania efektywności energetycznej muszą być kompatybilne z zasadami 
sporządzania budżetów publicznych. Przykładowo, środki wygenerowane dzięki poprawie 
efektywności wykorzystania energii i zmniejszeniu rachunków za energię mogą prowadzić do 
zmniejszenia zasobów finansowych w kolejnym okresie budżetowym. Jest to spowodowane tym, że 
najczęściej projekty z zakresu efektywności energetycznej są finansowane z budżetu kapitałowego, 
podczas gdy rachunki za energię są płacone z budżetów operacyjnych. 



Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony  Środowiska 

 

136 

 

Władze lokalne powinny przydzielić środki niezbędne do realizacji programu w ramach swoich 
rocznych budżetów, jak również podjąć wiążące zobowiązania na kolejne lata. Ponieważ zasoby gmin 
są niewystarczające, zawsze będzie istniała konieczność rywalizacji o dostępne wsparcie finansowe.  
Aby zabezpieczyć finansowanie działań niezbędnych do realizacji w POS ze środków własnych Miasta 
i Gminy Leśna koniczne jest uwzględnienie przewidzianych działań długoterminowych w zakresie 
polityki ochrony środowiska do Wieloletniego Planu Finansowego Miasta i Gminy Leśna  
Niezbędne jest coroczne uwzględnienie wszystkich działań określonych w PGN w budżecie Z uwagi na 
trudność w planowaniu działań na okres dłuższy niż 3-4 lata, realizacja poszczególnych zadań i kwoty 
przewidziane na ich wykonanie należy traktować jako szacunkowe. W trakcie tworzenia planów 
budżetowych na kolejne lata Miasto i Gmina Leśna, powinna zabezpieczać w budżecie środki na 
realizację zadań przewidzianych w POS dla Miasta i Gminy Leśna. Działania, dla których finansowanie 
nie zostanie zabezpieczone w budżecie, powinny być realizowane przy udziale środków z dostępnych 
funduszy zewnętrznych. 

Organy i instytucje zaangażowane w finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie efektywnej 
energii (EE) i odnawialnych źródeł energii (OZE), to:  

1. Ministerstwo Środowiska - zajmuje się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Misją 
ministerstwa jest współtworzenie polityki państwa, troska o środowisko w kraju i na świecie oraz 
wywieranie wpływu na długofalowy, realizowany z poszanowaniem przyrody i praw człowieka 
rozwój kraju tak, aby uwzględnić potrzeby zarówno współcześnie żyjących ludzi, jak i przyszłych 
pokoleń. Sposobem realizacji celów ministerstwa jest m. in. stymulowanie inwestycji mających 
wpływ na zmniejszenie ilości zużywanej przez polską gospodarkę energii oraz zwiększenie udziału 
energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polski. http://www.mos.gov.pl/  

2. Ministerstwo Gospodarki - jednym z podstawowych celów ministerstwa jest kształtowanie 
warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej oraz podejmowanie działań 
sprzyjających wzrostowi konkurencyjności i innowacyjności gospodarki polskiej. W kontekście 
inwestycji związanych z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii istotne jest 
również zaangażowanie ministerstwa w funkcjonowanie krajowych systemów energetycznych, z 
uwzględnieniem zasad racjonalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeństwa energetycznego kraju. 
http://www.mg.gov.pl/  

3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - zajmuje się sprawami produkcji rolnej, rozwojem wsi, 
przemysłem spożywczym, rybołówstwem oraz nadzorem fitosanitarnym i weterynaryjnym. W 
kontekście rozwoju wsi realizowane są komponenty związane z rozwojem i budową zasobów 
pozyskujących energię ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. 
http://www.minrol.gov.pl/pol/   

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wspólnie z wojewódzkimi 
funduszami jest filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Najważniejszym 
zadaniem Narodowego Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie 
środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony 
środowiska w Polsce. Działania NFOŚIGW są wspierane przez wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska, które realizują spójne przedsięwzięcia w poszczególnych regionach kraju. NFOŚiGW 
wspólnie z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jako niezależne 
podmioty prawne, stanowią system finansowania ochrony środowiska w Polsce. Narodowy 
Fundusz jest źródłem finansowania przedsięwzięć ekologicznych, głównie o charakterze 
ponadregionalnym, natomiast WFOŚiGW na poziomie regionalnym. http://www.nfosigw.gov.pl/  
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8.1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
 
Źródłem funduszy na ochronę środowiska jest przede wszystkim Program Infrastruktura i Środowisko 
2014 - 2020. To właśnie z niego będzie dotowanych najwięcej inwestycji z zakresu ochrony środowiska. 
Głównym celem programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej 
środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej. Cel główny programu został oparty 
na równowadze oraz wzajemnym uzupełnianiu się działań w trzech podstawowych obszarach: 
1. czystej i efektywnej energii, w tym efektywności energetycznej, ograniczeniu emisji gazów 

cieplarnianych, rozwoju energii ze źródeł odnawialnych oraz integracji i poprawy funkcjonowania 
europejskiego rynku energii; 

2. adaptacji do zmian klimatu oraz efektywnego korzystania z zasobów, wzmocnieniu odporności 
systemów gospodarczych na zagrożenia związane z klimatem oraz zwiększeniu możliwości 
zapobiegania zagrożeniom (zwłaszcza zagrożeniom naturalnym) i reagowania na nie; 

3. konkurencyjności, w tym wnoszeniu istotnego wkładu w utrzymanie przez UE prowadzenia na 
światowym rynku technologii przyjaznych środowisku, zapewniając jednocześnie efektywne 
korzystanie z zasobów i usuwając przeszkody w działaniu najważniejszych infrastruktur 
sieciowych. 

Do głównych priorytetów PO IiŚ zalicza się: 
I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki. 
II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu. 
III. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego. 
IV. Infrastruktura drogowa dla miast. 
V. Rozwój transportu kolejowego w Polsce. 
VI. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego. 
VII. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego 
VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. 
IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia. 
X. Pomoc techniczna. 
 
8.2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 
 
W zakresie ochrony środowiska ważny jest także Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego. Cel główny RPO WM 2014-2020, tj. inteligentny, zrównoważony rozwój zwiększający 
spójność społeczną i terytorialną przy wykorzystaniu potencjału dolnośląskiego rynku pracy osiągany 
będzie poprzez cele strategiczne stanowiące odpowiedź na trzy podstawowe wyzwania Strategii 
Europa 2020, w kontekście wspierania rozwoju inteligentnego, zrównoważonego, jak i włączającego: 
1. Rozwój konkurencyjnej gospodarki regionu opartej na innowacyjności, przedsiębiorczości, 

chłonnym rynku pracy i zrównoważonych zasobach. 
2. Przeciwdziałanie dysproporcjom regionalnym prowadzące do zwiększenia chłonności regionalnego 

rynku pracy poprzez wyrównywanie dostępu do zatrudnienia, włączenie społeczne i edukację. 
3. Wsparcie działań wzmacniających zrównoważony rozwój środowiska na Dolnym Śląsku PO WM 

2014-2020 realizowany będzie w jedenastu Osiach Priorytetowych (OP) 
Z nowymi programami można zapoznać się na stronach funduszy europejskich oraz poszczególnych 
jednostek odpowiadających za zarządzanie programami. 
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8.3. Program Działań Na Rzecz Środowiska I Klimatu Life 
 

Środki Programu działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE ustanowiony na lata - 2020 będą 
dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów: 

1. Działania na rzecz środowiska, gdzie wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia dotyczące 
ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, przyrody i różnorodności 
biologicznej oraz zarządzania i informacji w zakresie środowiska, 

2. Działania na rzecz klimatu, w którym wspierane mogą zostać inicjatywy dotyczące łagodzenia 
i dostosowania do skutków zmiany klimatu oraz zarządzania i informacji w zakresie klimatu. 
Beneficjentami programu mogą być podmioty zarejestrowane na obszarze Unii Europejskiej. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) będzie pełnił funkcję 
krajowego punktu kontaktowego dla programu LIFE. Wzorem lat poprzednich, przedsięwzięcia 
realizowane przez beneficjentów z Polski, oprócz dofinansowania ze środków LIFE, będą mogły 
uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe pochodzące ze środków NFOŚiGW. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania wniosków publikowane będą na stronie 
NFOŚiGW. 

8.4. Fundusze Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej 
 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oferują możliwość dofinansowania szerokiej gamy 
projektów w ramach różnych programów priorytetowych ogłaszanych często jako konkursy. Są także 
podmiotami, które koordynują dofinansowanie z innych instrumentów finansowych. Działanie 
jednostek opiera się na Wspólnej Strategii Działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zgodnie z 
nią, misją instytucji jest skuteczne wspieranie działań na rzecz środowiska, natomiast celem 
generalnym jest Poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami przez 
stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. Zakłada się, 
że osiągnięcie celu generalnego będzie realizowane w ramach czterech priorytetów środowiskowych 
tj.: 
1. ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, w tym: 
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
- efektywne i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych, 

- adaptacja sektora gospodarki wodnej do zmian klimatycznych. 

2. racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, w tym: 

- minimalizacja składowanych odpadów, 

- wykorzystanie odpadów komunalnych oraz osadów ściekowych na cele energetyczne, 
- promowanie ponownego wykorzystania i recyklingu, 

- racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin. 
3. ochrona atmosfery, w tym: 
- poprawa jakości powietrza, 
- wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii. 
4. ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, w tym: 

- utrzymanie i odbudowa ekosystemów i ich funkcji, 
- ochrona korytarzy ekologicznych, 
- zapewnienie zrównoważonego rozwoju leśnictwa, gospodarki rolnej i rybackiej. 
Dodatkowo, Fundusze co roku ogłaszają listę programów priorytetowych na rok kolejny, które 
pomagają im zrealizować zadania zgodnie z przyjętą Strategią. Strategie NFOŚiGW, jak i WFOŚiGW 
w Wrocławiu, a także listy priorytetowe zamieszczone są na ich stronach www (www.nfosigw.gov.pl 
i www.wfosigw.wroclaw.pl). 

http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosigw.wroclaw.pl/
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8.5. Bank Ochrony Środowiska 
 
Jednostki samorządowe, a także osoby prawne i fizyczne mogą korzystać także z dotacji i 
preferencyjnych kredytów, oferowanych oraz finansowanych ze środków Banku Ochrony Środowiska. 
Udziela on następujących kredytów proekologicznych: 
- Kredyt Dom EnergoOszczędny. 
- Słoneczny EkoKredyt. 
- Kredyt z Dobrą Energią. 
- Kredyty z dopłatami NFOŚiGW. 
- Kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. 
- Kredyt EkoMontaż. 
- Kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę. 
- Kredyt EnergoOszczędny. 
- Kredyt EkoOszczędny. 
- Ekologiczne kredyty hipoteczne. 
- Kredyt z Klimatem. 
- Kredyty we współpracy z WFOSiGW. 
- Kredyt EKOodnowa dla firm (ze środków Banku KfW). 
- Kredyty z linii kredytowej NIB. 
Wśród wielu możliwych źródeł finansowania inwestycji, jednostki samorządowe, każdorazowo 
i indywidualnie powinny dopasowywać system możliwości finansowania do danej inwestycji 
i przedsięwzięcia. 

9. Strategia i monitoring realizacji Programu 
9.1. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 
 
Warunkiem realizacji Programu ochrony środowiska jest ustalenie systemu zarządzania tym 
Programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, 
w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i obowiązkami podmiotów 
zarządzających. 
W odniesieniu do Programu ochrony środowiska jednostką, na której spoczywać będą główne zadania 
zarządzania będzie Miasto i Gmina Leśna. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w jednostce 
będzie odbywać się na kilku szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest jeszcze poziom powiatowy, 
wojewódzki oraz jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. 
Instytucje działające w ramach administracji, a odpowiedzialne za wykonanie i egzekwowanie prawa 
mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez: 
- racjonalne planowanie przestrzenne, 
- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 
- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, 
- instalowanie urządzeń i instalacji ochrony środowiska. 
Na innych zasadach odbywa się natomiast zarządzanie w stosunku do podmiotów gospodarczych 
korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem (efektami) ekonomicznym i 
zasadami konkurencji rynkowej, choć powszechne staje się także uwzględnianie głosu opinii 
społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa się przez: 
- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 
- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń, 
- modernizacje stosowanych technologii, 
- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, 
- instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 
- stała kontrola zanieczyszczeń. 
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Instrumenty służące do zarządzania Programem Ochrony Środowiska wynikają z obowiązujących 
aktów prawnych (np. Prawo ochrony środowiska, ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, 
o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach itp.) i można je 
podzielić na instrumenty prawne, finansowe, społeczne oraz strukturalne. 
9.1.1. Polityka ochrony środowiska w gminie, jako narzędzie strukturalne do wdrażania Programu 
Ochrony Środowiska 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2011 r. Prawo ochrony środowiska, polityka ochrony środowiska 
to zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony 
środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jest ona prowadzona na podstawie strategii 
rozwoju, programów dokumentów programowych, a także za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska. 
Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie rozwoju, plany 
rozwoju lokalnego wraz z programami sektorowymi, a także program ochrony środowiska i to one 
wytyczają główne tendencje i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego, 
infrastrukturalnego i ochrony środowiska. Nadrzędnym dokumentem powinna być Strategia rozwoju. 
Dokument ten powinien być bazą dla opracowania programów sektorowych. O Strategii Rozwoju 
Miasta i Gminy Leśna szerzej jest mowa w rozdziale 5.2. 
W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju poszczególnych 
dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczone pewne ramy tego 
rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska. Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie 
Miasta i Gminy Leśna wymaga podejmowania pewnych działań w określonych dziedzinach gospodarki, 
jak i codziennego życia jego mieszkańców. 
Każda jednostka decyduje o kształtowaniu swojej przestrzeni geograficznej, sposobie zarządzania 
środowiskiem i tworzeniem lepszego modelu życia swoich mieszkańców. Program ochrony środowiska 
jest jednym z elementów prowadzenia ekorozwoju gminy, który powinien nawiązywać do: 
- Polityki Ekologicznej Polski, 
- programów ekologicznych wyższego szczebla, 
- lokalnych wartości zasobów i zagrożenia środowiskowego, 
- lokalnej świadomości, chęci i możliwości działania. 
Lokalny rozwój powinien następować bez degradacji zasobów przyrody i jej ekosystemów oraz 
uwzględniać warunki przyrodnicze i społeczne. 
Podstawowe założenie ekorozwoju wymaga zastąpienia filozofii maksymalnego zysku, filozofią 
wspólnego interesu. Dlatego tak ważne jest współdziałanie samorządu i mieszkańców (wspomniane 
wcześniej rozmowy z mieszkańcami i edukacja ekologiczna). Właśnie w gminie, wspólny interes jest 
szczególnie ważny i musi uwzględniać potrzeby wszystkich mieszkańców. Jest to model życia, w którym 
ludzie starają się żyć w zgodzie z przyrodą i mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość społeczną 
i gospodarczą. 
Dobre warunki środowiskowe wpływają na rozwój gospodarczy Gminy i poprawę warunków 
zdrowotnych. Drogą ich osiągnięcia powinien być program ekorozwoju jednostki, którego częścią jest 
aktualizowany Program ochrony środowiska oraz przestrzeganie jego założeń. 
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9.1.2. Finansowanie 
 
Posiadanie odpowiednich środków finansowych na realizację Programu jest niezbędnym warunkiem 
wdrożenia polityki środowiskowej gminy. Do instrumentów finansowych mogących być źródłem 
realizacji przedsięwzięć proekologicznych zalicza się: 
- opłaty za korzystanie ze środowiska - za emisje zanieczyszczeń do powietrza, za pobór wody 

powierzchniowej i podziemnej, za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi, za składowanie 
odpadów, za powierzchnię, z której odprowadzane są ścieki, 

- administracyjne kary pieniężne, 
- odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna, 
- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, 
- pomoc publiczna na ochronę środowiska w postaci preferencyjnych pożyczek i kredytów, dotacji, 

odroczeń, rozłożenia na raty i umorzeń płatności wobec budżetu państwa i funduszy 
ekologicznych, zwolnień i ulg podatkowych. 

9.1.3. Instrumenty prawne 
 
Instrumentami prawnymi są wszystkie konkretne rozwiązania ukierunkowane na osiągnięcie celu 
ekologicznego, z których Miasto i Gmina Leśna może korzystać i jednocześnie mają one odniesienie 
prawne - wynikają z obowiązujących przepisów prawnych. Instrumenty prawne dają jednostkom 
samorządu terytorialnego i instytucjom działającym w ochronie środowiska możliwość nałożenia 
określonych obowiązków i postanowień na podmioty. 
Do instrumentów prawnych zalicza się: 

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym pozwolenia 
zintegrowane, 

- decyzje związane z gospodarką odpadami, 
- koncesje geologiczne, 
- raporty oddziaływania na środowisko planowanych czy istniejących inwestycji, 
- uchwały zatwierdzające plany zagospodarowania przestrzennego, 
- decyzje ustalające lokalizację inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu, 
- decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 
- strategiczne oceny oddziaływania inwestycji oraz opracowywanych planów i programów na 

środowiska. 
Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring, czyli kontrola jakości 

stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu 
do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań monitoringowych jako obowiązujących, 
czynią je instrumentem o znaczeniu prawym. 
 
9.1.4. Udział społeczeństwa – interesariuszy 
 
Uzgodnienia ze społeczeństwem poprzez udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i uchwalaniu 
dokumentacji są ważnym elementem skutecznego zarządzania, opartego o zasady zrównoważonego 
rozwoju i uwzględnianie racji społecznych. Można je podzielić na: 

1. Narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa tzw. „uczenie się poprzez 
działanie”. Można w nich wyróżnić dwie kategorie dotyczące: 
- działań samorządów (dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, interdyscyplinarny 

model pracy, współpraca i partnerstwo w systemach sieciowych), 
- powiązań między władzami samorządowymi, a społeczeństwem (udział społeczeństwa w 

zarządzaniu poprzez system konsultacji i debat publicznych, wprowadzenie 
mechanizmów, tzw. budowania świadomości - kampanie edukacyjne). 
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2. Narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych: 
- środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty, 
- strategie i plany działań, 
- systemy zarządzania środowiskiem, 
- ocena wpływu na środowisko (udział społeczeństwa w strategicznych ocenach 

oddziaływania na środowisko), 
- ocena strategii środowiskowych. 

3. Narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego rozwoju: 
- opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), 
- regulacje cenowe, 
- regulacje użytkowania, oceny inwestycji, 
- środowiskowe zalecenia dla budżetowania, 
- kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych. 

4. Narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju: 
- wskaźniki równowagi środowiskowej, 
- ustalenie wyraźnych celów operacyjnych, 

- monitorowanie skuteczności procesów zarządzania. 
 
Kolejnym, bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja ekologiczna. 
Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony środowiska oraz 
komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na drodze podejmowanych 
działań inwestycyjnych. 
Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy służbami ochrony środowiska, 
instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Wzajemne 
relacje powinny opierać się na partnerstwie, które będą prowadziły do wspólnej realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć. 
Niezbędne jest, aby prowadzona komunikacja społeczna objęła swym zasięgiem wszystkie grupy 
społeczeństwa. Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze 
informowanie tych mieszkańców, których planowane inwestycje będą dotyczyły w sposób 
bezpośredni. 
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja 
potęguje proces edukacji. 

9.2. Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska 
9.2.1. Zasady monitoringu 
 
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz ocena stopnia 
realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia założonych celów. Z tego względu 
ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na podstawie, którego będzie możliwe dokonanie 
oceny procesu wdrażania oraz będą mogły być dokonane modyfikacje Programu. 
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach: 

- monitoring środowiska, 
- monitoring programu, 
- monitoring odczuć społecznych. 

Monitoring środowiska 
System kontroli środowiska, jest narzędziem wspomagającym prawne, finansowe i społeczne 
instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz 
ochrony środowiska i może być traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. 
Jest jednym z najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. 
Mierniki efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach 
istniejących systemów kontroli i monitoringu. 
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Monitoring Programu 
Najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji poszczególnych zadań. Rada Gminy ocenia 
co dwa lata stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w 
zakresie wykonania przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie. Okresowa ocena realizacji 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie POŚ i analiza wyników tej oceny 
stanowił wkład dla listy przedsięwzięć, obejmujących kolejne okresy realizacji zadań. Cykl ten musi się 
powtarzać co kilka lat, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie 
osiągnięcia zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. 
Stały monitoring wdrażania zapisów Programu może opierać się na tzw. cyklu Deminga. Opiera się na 
ciągłym monitorowaniu zaplanowanych działań w myśl następującego ciągu przyczynowo - 
skutkowego: 
1. Zaplanuj - zaplanuj lepszy sposób działania, lepszą metodę. 
2. Wykonaj, zrób - zrealizuj plan na próbę. 
3. Sprawdź - zbadaj, czy rzeczywiście nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty. 
4. Zastosuj - jeśli nowy sposób działania przynosi lepsze rezultaty, uznaj go za normę (obowiązującą 

procedurę), zestandaryzuj i monitoruj jego stosowanie. 

Monitoring odczuć społecznych 
Monitoring odczuć społecznych jest sprawowany na podstawie badań opinii społecznej 
i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na 
rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów Programu, 
między innymi przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do organów kontrolnych w stosunku na 
naruszania norm środowiskowych. 

9.2.2. Monitorowanie założonych efektów ekologicznych 
 
W ocenie postępu wdrażania Programu ochrony środowiska oraz jego faktycznego wpływu na 
środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych efektów ekologicznych. Powinno być 
ono realizowane przy pomocy wskaźników (mierników) stanu środowiska i zmian presji na środowisko, 
a także na wskaźnikach świadomości społecznej. 
Poniżej zaproponowano najistotniejsze wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i może 
być modyfikowana: 
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Tabela 9.1. Lista przykładowych wskaźników monitorowania stopnia realizacji wdrażania Program 
ochrony środowiska 
 

Obszar interwencji Wskaźnik jakości środowiska i presji na środowisko 

  klasa elementów biologicznych 

 
jakość wód powierzchniowych 

klasa elementów 
hydromorficznych 

 klasa elementów fiz-chemicznych 
  stan / potencjał ekologiczny 
  stan chemiczny 
 jakość wód podziemnych 

 przekraczane wskaźniki w jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

 
długość sieci wodociągowej, w tym wykonanej z wyrobów azbestowych 

[km] 

 
przyłącza wodociągowe prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania [szt. / [km] 

 woda dostarczona gospodarstwom domowych [dam3] 
 ludność korzystająca z sieci wodociągowej [os.] 

ZASOBY WODNE 
zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca 

[m3] 

 długość sieci kanalizacyjnej, w tym sieci sanitarnej i deszczowej [km] 

 
przyłącza kanalizacyjne prowadzące do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania [szt. / km] 

 ścieki odprowadzone [dam3] 
 ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [os.] 
 ścieki oczyszczane w ciągu roku [dam3] 
 ścieki odprowadzane w czasie doby do kanalizacji [dam3] 
 zużycie wody na potrzeby przemysłu [dam3] 
 pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu [dam3] 
 zakup wody z wodociągów komunalnych na cele produkcyjne [dam3] 
 ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem do sieci kanalizacyjnej[dam3] 

 stopień skanalizowania i zwodociągowania [%] 

 ilość eksploatowanych urządzeń podczyszczających na sieci [szt.] 

 liczba pomników przyrody [szt.] 
 inne formy ochrony przyrody [szt.] 
 % powierzchni jednostki objętej prawną ochroną przyrody [%] 

ZASOBY 

PRZYRODNICZE 

zieleńce [szt.] 

zieleń uliczna [szt. / ha] 
tereny zieleni osiedlowej [szt. / ha] 

 udział terenów zieleni w powierzchni ogółem [%] 
 żywopłoty [km] 
 nasadzenia drzewa [szt.] 

 nasadzenia krzewy [szt.] 
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 jakość powietrza w strefie 
 przekraczane stężenia zanieczyszczeń 

  no2 

POWIETRZE 
ATMOSFERYCZNE / 

 NOx 

 SO2 

HAŁAS stężenia zanieczyszczeń [ug/m3] O3 

  CO 

  PM 10 

  PM 2,5 

Obszar interwencji Wskaźnik jakości środowiska i presji na środowisko 

  benzo(a)piren 

  benzen 

  zawartość metali w pyle PM 10 Pb Cd Ni As 

 
ilość zlikwidowanych indywidualnych palenisk domowych / kotłowni 

zastąpionych niskoemisyjnymi źródłami ciepła [szt.] 
 ilość wykonanych termomodernizacji obiektów [szt.] 

 
ilość zainstalowanych kolektorów słonecznych, pomp ciepła i innych 

OZE [szt.] 

 emisja poszczególnych zanieczyszczeń [Mg] 
 długość czynnej sieci gazowej ogółem [km] 
 długość czynnej sieci gazowej przesyłowej [km] 
 długość czynnej sieci gazowej rozdzielczej [km] 

 
czynne przyłącza gazowe do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 

[szt. / km] 

 odbiorcy gazu [os.] 
 odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem [os.] 
 zużycie gazu [m3] 
 zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań [m3] 
 ludność korzystająca z sieci gazowej [os.] 
 długość sieci ciepłowniczej [km] 
 długość wybudowanych ścieżek rowerowych [km] 
 zastosowane rozwiązania minimalizujące hałas i wibracje 
 wielkość i miejsca notowanych przekroczeń hałasu [dB] 
 masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych ogółem [Mg] 

 
masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych ogółem na 1 mieszkańca 

[Mg] 
 w tym z gospodarstw domowych [Mg] 
 odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca [kg] 

ODPADY 
osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania [%] 

 
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła [%] 
 poziom recyklingu odpadów budowlanych [%] 

 

ilość usuniętego azbestu [Mg] 

liczba zlikwidowanych dzikich wysypisk odpadów na terenie gminy 



Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony  Środowiska 

 

146 

 

EDUKACJA 

dane o imprezach, festynach, akcjach, wydawnictwach propagujących 

ekologiczne postawy 

liczba osób uczestniczących w projektach edukacyjnych zrealizowanych na rzecz 
ochrony środowiska 

 nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska [zł] 

AWARIE 
rodzaje i liczba zdarzeń mogących spowodować nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska [szt.] 
 ilość zgłoszeń awarii [szt.] 

POLA ELEKTRO-
MAGNETYCZNE 

liczba pomiarów, ocena [szt.] 

 powierzchnia terenów zrekultywowanych [ha] 
POWIERZCHNIA ZIEMI powierzchnia zmienionego użytkowania gruntów [ha] 

 powierzchnia zrekultywowanego składowiska odpadów [ha] 

 
 
10. Edukacja ekologiczna 
10.1. Założenia ogólne 
 
Edukacja ekologiczna znalazła stosowną rangę zarówno w Konstytucji RP (np. art. 5 i art. 74) jak 
i sektorowych uregulowaniach prawnych, przede wszystkim w ustawach: Prawo ochrony środowiska, 
o ochronie przyrody i w ustawie o systemie oświaty. 
Istotne znaczenie dla edukacji ekologicznej wynika również z podpisanych przez Polskę dokumentów 
międzynarodowych przede wszystkim Agendy 21. 
W wyniku realizacji ustaleń Agendy 21 przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Ochrony 
Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, powstał w 2000 r. dokument pn. Narodowa Strategia 
Edukacji Ekologicznej (NSEE). Zostały w nim określone cele, z których do podstawowych należą miedzy 
innymi, upowszechnianie idei ekorozwoju we wszystkich sferach życia oraz wdrożenie edukacji 
ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej. Ważnym celem jest również kształtowanie pełnej 
świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa sprawami środowiska, rozpatrując jego 
walory w ramach ekonomii, ekologii i wartości społecznych. Ponadto należy umożliwić każdemu 
człowiekowi zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska i zachęcać 
mieszkańców do angażowania się w sprawy ochrony środowiska i właściwego korzystania z jego 
zasobów. 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji 
środowiskowej, wskazując jednocześnie możliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów 
Strategii jest założenie, iż edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie 
grupy wiekowe, zawodowe oraz decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym. 
Cele zawarte w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej i przełożone na konkretne zadania, ujęte 
zostały w Narodowym Programie Edukacji Ekologicznej (2000/2001). Na podstawie postanowień tego 
dokumentu, edukacja ekologiczna powinna być realizowana na obszarach jednostek samorządowych, 
przede wszystkim na obszarze gmin, jednak powinna być także wspierana przez samorządy powiatowe 
i wojewódzkie. 
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11. Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska 
 
Jednym z elementów opracowania niniejszego Programu jest uwzględnienie oceny osiągnięcia celów 
ekologicznych wskazanych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013 - 
2016”. Poniżej przedstawiono ocenę realizacji celów i kierunków działań ekologicznych do roku 2016 
na terenie analizowanej Gminy. Wymienione cele miały być realizowane poprzez działania o 
charakterze inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, prowadzące do eliminacji lub ograniczenia natężenia 
oddziaływania czynników zagrażających zasobom środowiska naturalnego oraz do odtwarzania 
użytkowanych zasobów. 
 
Gospodarka wodno-ściekowa i zaopatrzenie w wodę do picia 
Na terenie Miasta i Gminy Leśna realizowana jest sukcesywna rozbudowa sieci kanalizacyjnej Na 
terenie gminy funkcjonuje nowoczesna oczyszczalni ścieków zapewniająca wysoką redukcję 
zanieczyszczeń. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, 
a także ze względu na ochronę zasobów ujęcia, ustanawiane są strefy ochronne ujęć wody. 
  
W ramach tego priorytetu podstawowym celem było osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez działania w zakresie gospodarki wodnościekowej. 
Osiągnięcie założonego kierunku było możliwe poprzez budowę, rozbudowę systemów 
kanalizacyjnych, a także propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach, dla 
których takie inwestycje są ekonomicznie uzasadnione. W zakresie zaopatrzenia w wodę były 
modernizowane, budowane i rozbudowywane sieci wodociągowe oraz stacje uzdatniania wody. 
Poniżej wymieniono list realizowanych zadań: 

 Modernizacja i remont ujęć wodnych  

 Wymiana rurociągu przesyłowego łączącego zbiorniki retencyjne przy ul. Armii Czerwonej z 
siecią rozdzielczą.  

 Budowa i modernizacja miejskiej kanalizacji sanitarnej,  

 Wymiana przesyłowych rurociągów wodociągowych,  

 Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej.  
  
11.2. Ochrona powietrza 
 
W ramach ochrony powietrza i w celu zmniejszenia oddziaływania transportu samochodowego 
realizowano kilka przedsięwzięć ułatwiających poruszanie się pieszo i rowerami. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska co roku prowadzi kontrole na terenie zakładów pod względem przestrzegania 
przepisów w zakresie ochrony powietrza. Miasto i Gmina Leśna opracowała i rozpoczęła wdrożenia 
Planu gospodarki niskoemisyjnej, który wyznacza cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, 
zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W ramach 
realizacji tego priorytetu prowadzono następujące działania: 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych,  

 Modernizacje kotłowni polegające na zmianie czynnika grzewczego z węgla na gaz lub olej 
opałowy. w gospodarstwach indywidualnych oraz w budynkach użyteczności publicznej.  

 Termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, budynków usługowych, budynków 
infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, budynków indywidulanych, 

 Budowa ścieżek rowerowych 

 Ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed jej negatywnym oddziaływaniem poprzez 
modernizację dróg gminnych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł anergii: np. kolektory słoneczne 
cwu, czy wykorzystania fotowoltaiki w gospodarstwach rolnych, budowa układów 
kogeneracyjnych,  
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 Stymulowanie podmiotów oddziaływujących na środowisko w zakresie emisji do powietrza do 
działań zapobiegawczych mających na celu min: wymianę urządzeń, pojazdów charakteryzujących 
się ponadnormatywną emisją szkodliwych substancji do powietrza. Modyfikację działalności 
produkcyjnej w celu zmniejszenia szkodliwego oddziaływania emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Działania nieinwestycyjne:  

 działania edukacyjne i promocyjne dotyczące upowszechniania wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, stosowania ekologicznych nośników energii, edukacja na temat szkodliwości 
spalania materiałów odpadowych różnego pochodzenia;  

 promowanie komunikacji zbiorowej i ruchu rowerowego ; 

 promocja gazu ziemnego oraz drewna jako surowca przyjaznego człowiekowi.  

 Promocja odnawialnych („czystych") źródeł energii  
 
11.3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 
 
Głównym źródłem hałasu kształtującym klimat akustyczny jest hałas komunikacyjny występujący 
wzdłuż głównych ciągów dróg krajowych i wojewódzkich.  
Do najistotniejszych problemów związanych z ochroną przed hałasem, niezbędnych do rozwiązania w 
gminie, należy niewątpliwie hałas komunikacyjny. Zwiększający się z roku na rok ruch pojazdów 
samochodowych na lokalnych ulicach gminy staje się coraz bardziej uciążliwy dla ich mieszkańców. 
Wymaga to wprowadzania w pewnym zakresie reorganizacji ruchu na niektórych ulicach jak również 
wprowadzenia ograniczeń.  
Stan techniczny dróg ma istotny wpływ na klimat akustyczny wokół nich oraz na ilość spalanego paliwa 
przez pojazdy samochodowe poruszające się po tych drogach, a tym samym decyduje on o poziomie 
ujemnego oddziaływania na środowisko w obszarze ich lokalizacji. 
Należy zauważyć, że z uwagi na coraz surowsze wymogi stawiane nowym konstrukcjom pojazdów 
samochodowych (również pod kątem minimalizacji hałasu do środowiska) następuje stopniowe 
eliminowanie z ruchu drogowego hałaśliwych starych pojazdów. Jednak rosnąca w dużym tempie ilość 
pojazdów na drogach decyduje o pogarszaniu się sytuacji akustycznej wzdłuż dróg. 
Problemy uciążliwości akustycznej podmiotów gospodarczych występują w niewielkim zakresie i mają 
charakter lokalny.       
Największe inwestycje w tym zakresie w Gminie Leśna zrealizowane zostały w zakresie modernizacji 
dróg. 
WIOS prowadził kontrole zakładów na terenie gminy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących 
powietrza i hałasu. 
 
11.4. Ochrona gleb i lasów  
  
Z dniem 1 lipca 2013 r. nowe obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku przejęła gmina. 
Właściciele nieruchomości nie muszą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór 
odpadów komunalnych. Również z tym dniem powstał obowiązek odprowadzania na rzecz gminy 
zadeklarowanej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych za wywóz odpadów z gospodarstwa 
domowego. Na poziomie województwa zostały skonstruowane regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi. W ramach tego priorytetu realizowane były następujące działania: 

 Wapnowanie gruntów rolnych, na których gleby występują zakwaszone  

 Sporządzenie rejestru oraz systematyczna likwidacji dzikich składowisk gruzu i śmieci 

 Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych  

 Opracowanie koncepcji uporządkowania stanu gospodarki wodami opadowymi w mieście.  

 Opracowanie dokumentacji wodnoprawnej dla uregulowania stanu formalno-prawnego 
odprowadzania wód opadowych do wód powierzchniowych.  

 Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w mieście  
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11.5. Ochrona wód  

W ramach tego priorytetu był przewidziane niżej wymienione działania: 
 Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych  

 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

 Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Smolniku 

 Przebudowa ujęcia wody podziemnej w Pobiednej 
 Ograniczanie zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych  

 Poprawa bezpieczeństwa powodziowego  
  
11.6. Ochrona przyrody i bioróżnorodności  
Rezultatem realizacji priorytetu było zachowanie bioróżnorodności w ekosystemach leśnych 
i nieleśnych gminy, zapewnienie wypełniania przez las wszystkich funkcji, w tym zarówno 
ekologicznych jak i gospodarczych, zachowanie szczególnych walorów krajobrazu, zapewnienie 
funkcjonowania korytarzy ekologicznych, a także utrzymanie naturalnego krajobrazu przede wszystkim 
na terenach parków narodowych krajobrazowych, rezerwatów 
Prowadzone działania to min:  
Działania pozainwestycyjne:  
 prowadzenie szeroko zakrojonej edukacji ekologicznej (praca ciągła);  
 propagowanie i wspieranie na obszarach cennych przyrodniczo działań zapewniających ludności 

dochody z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju (formy działalności przyjazne dla 
środowiska np. agroturystyka, rolnictwo ekologiczne, usługi ekosystemowe;);  

 dokumentowanie i tworzenie form ochrony przyrody obejmujących obszary i obiekty 
o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych;  

 utrzymaniu i wzmacnianiu istniejących form ochrony przyrody i krajobrazu;  
 zintensyfikowanie działań na rzecz podnoszenia świadomości i wiedzy ekologicznej społeczeństwa, 

w tym szkolenia właścicieli lasów niepaństwowych nt. prawidłowych zasad zagospodarowania 
lasów i prowadzenia gospodarki leśnej oraz projekty informacyjne i edukacyjne;  

 utrzymanie czystości w miejscach o większym natężeniu ruchu turystycznego (park narodowy, 
parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu)  

 respektowanie ustaleń planów ochrony oraz prawnych zasad ochrony poszczególnych form 
ochrony przyrody. 

  przestrzeganie procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo przed 
przeinwestowaniem, sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego (wprowadzenie 
ograniczeń, ustalenie otuliny wokół cennych obszarów). 

 ograniczanie dzikiej turystyki i rekreacji. Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej zimowej 
i letniej (wyciągi, kąpieliska, trasy jeździeckie). Organizacja ścieżek przyrodniczo - edukacyjnych, 
utrzymanie istniejących ścieżek przyrodniczych, punktów widokowych. Utrzymywanie i tworzenie 
szlaków, turystycznych, miejsc wypoczynków i pól biwakowych. 

 urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków. 
 wspieranie zwalczania kłusownictwa na zwierzynie i kłusownictwa rybackiego. Racjonalna 

gospodarka rybna w rzekach. 
 Rozszerzenie sieci obiektów przyrody objętych ochroną prawną koordynowane  
 Realizacja programów ochrony przyrody na obszarze lasów komunalnych oraz współdziałanie 

z podobnymi programami prowadzonymi  
 edukacja ekologiczna  
Działania inwestycyjne:  
 pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody (sukcesywnie, praca ciągła);  
 modernizacja i rozbudowa infrastruktury edukacyjno–turystycznej;  
 zalesianie gruntów wyłączonych z użytkowania rolniczego; 
 Uzupełnienie opracowania ekofizjograficznego dla miasta w ramach środków przeznaczonych na 

sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
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11.8. Edukacja ekologiczna  
 Celem edukacji ekologicznej prowadzonej w ramach tego priorytetu był zaszczepienie w świadomości 
mieszkańców ekologicznych zachowań, mające na celu uwrażliwienie na szeroko pojęte problemy 
ochrony środowiska.  
Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się praktycznie do każdego przedmiotu nauczania. 
Ponadto organizowane są liczne akcje np.: wyjścia w teren, zbieranie surowców wtórnych czy 
inwentaryzacja dzikich składowisk śmieci.  
 
Poniżej wyszczególniono najważniejsze zrealizowane zadania na terenie Miasta i Gminy Leśna ujęte w 
„Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna na lata 2013 - 2016”:  
 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostka 

odpowiedzialna 

Koszty w tys. zł 

 2013 2014 2015 2016 

1 Budowa kanalizacji Gmina Leśna  -- -- 11,39 -- 

2 
Budowa sieci 

wodociągowej 
Gmina Leśna  -- -- 197,18 -- 

3 
Przebudowa, 

budowa, remont 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Leśna 

Budowa i 
przebudowa 
oczyszczalni 
ścieków w 
Smolniku 

2048,87 -- -- -- 

4 
Przebudowa, 

budowa, remont ujęć 
wody 

Gmina Leśna 

Przebudowa 
ujęcia wody 

podziemnej w 
Pobiednej 

130,20 154,01 91,80 70,11 

5 

Przebudowa, 
budowa, remont 

obiektów do 
unieszkodliwiania 

odpadów 

Gmina Leśna  250,00 -- -- -- 

6 

Termomodernizacje 
budynków, 

modernizacje 
kotłowni 

Gmina Leśna  -- -- 36,84 10,80 

7 

Przebudowa, 
remonty, budowa 
dróg gminnych (w 

tym wewnętrznych) 

Gmina Leśna  1962,71 3618,62 3229,54 1879,32 

8 
Wymiana pokryć 

dachów azbestowych 
Gmina Leśna / 

Mieszkańcy Gminy 

Usuwanie z 
terenu Gminy 

Leśna 
wyrobów 

zawierających 
azbest 

-- 39,10 32,17 11,59 

9 Instalacje OZE -- -- -- -- -- -- 

10 

Inne – mienie 
komunalne, 

oświetlenie, mosty, 
place 

 

  4211,77 2070,64 2525,29 673,64 
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12. Prognozowany stan środowiska na obszarze Miasta i Gminy Leśna po realizacji programu ochrony 
środowiska 
 
12.1 Potencjalne skutki braku realizacji proponowanych rozwiązań  
 
Głównymi celami ,,Programu…” jest poprawa stanu środowiska na terenie Miasta i Gminy Leśna . 
Wszystkie zaproponowane do realizacji działania mają na celu szeroko pojętą ochronę środowiska, 
zmniejszenie ilości wprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, co w efekcie spowoduje poprawę 
stanu środowiska na terenie miasta. Rezultatem tych działań będzie również pozytywny wpływ na 
zdrowie mieszkańców. Brak zaś realizacji zapisów ,, Programu…” będzie powodować pogarszanie się 
stanu wszystkich elementów środowiska. Do przykładów pogarszania się stanu środowiska można 
zaliczyć:  

 Pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych – zwiększenie ładunku zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód;  

 Wzrost zużycia zasobów wodnych;  

 Pogorszenie jakości powietrza atmosferycznego;  

 Zwiększenie obciążenia zanieczyszczeniami komunikacyjnymi;  

 Pogorszenie klimatu akustycznego i zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na 
ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku; 

 Degradacja gleb; 

 Zwiększenie liczby mieszkańców narażonych na działania promieniowania elektromagnetycznego; 

 Zmniejszenie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów; 

 Pogorszenie jakości życia mieszkańców; 

 Zwiększone negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na mieszkańców gminy dobra 
kultury. 

Podsumowując można stwierdzić, iż brak realizacji zaproponowanych w projektowanym dokumencie 
rozwiązań grozi utrzymywaniem się obecnych problemów ekologicznych w mieście, a nawet może 
doprowadzić do pogłębiania się niektórych z nich. 
 
Po realizacji Programu nastąpi poprawa stanu środowiska w zakresie następujących elementów:  

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych – zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód;  

 Spadek zużycia zasobów wodnych;  

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego;  

 Zmniejszenie obciążenia zanieczyszczeniami komunikacyjnymi;  

 Poprawa klimatu akustycznego i zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na 
ponadnormatywne wartości poziomu dźwięku; 

 Poprawa stanu gleb; 

 Zmniejszenie liczby mieszkańców narażonych na działania promieniowania 
elektromagnetycznego; 

 Zwiększenie różnorodności biologicznej i cennych przyrodniczo terenów; 

 Poprawa jakości życia mieszkańców; 

 Zmniejszenie negatywne oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza na mieszkańców gminy dobra 
kultury. 

Podsumowując niniejszy rozdział można stwierdzić, iż realizacja zaproponowanych w projektowanym 
dokumencie rozwiązań zapobiegnie utrzymywaniem się obecnych problemów ekologicznych w 
mieście, nastąpi popraw środowiska na terenie objętym opracowaniem. 
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12.2 Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu 
 
12.2. 1. ANALIZA CELÓW STRATEGICZNYCH ZAPISANYCH W PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA MIASTA I GMINY LEŚNA  
 
Ocena przewidywanego oddziaływania na środowisko realizacji postanowień projektowanego 
dokumentu została przeprowadzona zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podczas analizy wzięto pod uwagę wielkość 
natężenia oddziaływania na środowisko oraz czas jego występowania. Ze względu na specyfikę 
zaprojektowanych rozwiązań podzielono ocenę oddziaływania na dwa etapy: oddziaływanie w czasie 
realizacji i w czasie eksploatacji inwestycji. W wielu przypadkach oddziaływanie na środowisko może 
być negatywne na etapie realizacji inwestycji, a po jej zakończeniu i w czasie eksploatacji pozytywne. 
Dla zobrazowania oddziaływania na środowisko realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
posłużono się tabelami, gdzie: (+) oznacza oddziaływanie pozytywne na środowisko (-) oznacza 
oddziaływanie negatywne na środowisko (0) oznacza brak oddziaływania na środowisko 
Najważniejsze potencjalne oddziaływania oraz zagrożenia, związane z realizacją zadań i celów 
zawartych w „Programu…", jak również skala ich wpływu na poszczególne elementy środowiska, a 
także na obszary chronione, zostały przedstawione w poniższych tabelach jako składowe 
odpowiednich elementów środowiska (rośliny, zwierzęta, woda, różnorodność biologiczna, 
powierzchnia ziemi) – tabela nr 11.1 w której analizie poddano poniżej wymienione priorytety 
ekologiczne: 
 
1. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU - PRIORYTET 1  
2. OCHRONA PRZED HAŁASEM - PRIORYTET 2 
3. OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3 
4. POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH , OCHRONA PRZED POWODZIĄ . 

ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA - PROPRYTET 4 
5. OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRIORYTET 5 
6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - PRIORYTET 6 
7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7 
8. OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU - PRIORYTET 8 
9.  ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIĄ- PRIORYTET 9 
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Tabela 111 Najważniejsze potencjalne oddziaływania oraz zagrożenia, związane z realizacją zadań i celów zawartych w „Aktualizacji Programu…" 
 
 

  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 

O
b

sz
ar

y 
N

at
u

ra
 

2
0

0
0

 
R

ó
żn

o
ro

d
n

o
ść

 
b

io
lo

gi
cz

n
a 

Lu
d

zi
e 

Zw
ie

rz
ęt

a 

R
o

śl
in

y 

W
o

d
a 

P
o

w
ie

tr
ze

 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 

zi
em

i 

K
ra

jo
b

ra
z 

K
lim

at
 

Za
so

b
y 

n
at

u
ra

ln
e 

Za
b

yt
ki

 

D
o

b
ra

 m
at

e
ri

al
n

e 

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – PRIORYTET 1 
 

1 

Redukcja niskiej emisji poprzez: modernizację 
istniejących źródeł ciepła (poprawę sprawności w 

procesach spalania i stosowanie ekologicznych 
nośników energii), 

+- +- + +- + + + 0 0 + + + + 

2 Termomodernizacja i termorenowacja budynków, +- +- + +- + + + 0 0 + + + + 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 
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3 

Ograniczanie emisji komunikacyjnej i ochrona przed 
jej negatywnym oddziaływaniem poprzez 

modernizację dróg gminnych. Wykorzystanie 
odnawialnych źródeł anergii: np. kolektory słoneczne 

cwu, czy wykorzystania fotowoltaiki w 
gospodarstwach rolnych, budowa mikrobiogazowni i 
układów kogeneracyjnych wykorzystujących odpady 

powstające w gospodarstwie, 
 

+- +- +- +- + +- +- 0 0 + + + + 

4 Rozbudowa sieci gazowych, dalsza gazyfikacja gminy +- +- +- +- +- + + - 0 + 0 + + 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 
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POZYSKIWANIE ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH I ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ – PRIORYTET 5 
 

5 
 

Inwestycje podnoszące efektywność energetyczną: 
budowa energooszczędnych budynków mieszkalnych, 

biurowych i usługowych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii; 

montaż kolektorów słonecznych, ogniw 
fotowoltaicznych; 

termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, 
bloków, domów - wymiana wyposażenia na 

energooszczędne. 

+- +- +- +- +- + + - 0 + 0 + + 

6 

działania inwestycyjne w zakresie ograniczania emisji 
zanieczyszczeń do powietrza; 

działania w zakresie gospodarki leśnej (zwiększanie 
lesistości - jeden ze sposobów pochłaniania CO2) i 

rolnej (rozwój upraw energetycznych), 
tworzenie warunków do rozwoju ruchu rowerowego 

poprzez budowę ścieżek rowerowych, 
redukcja niskiej emisji poprzez: modernizacje układów 

technologicznych kotłowni komunalnych i w 
obiektach użyteczności publicznej z wykorzystaniem 

paliw ekologicznych, termomodernizację 
i termorenowację budynków użyteczności publicznej i 

mieszkalnych, wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii, 

+- +- +- +- +- + + - 0 + 0 + + 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 
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OCHRONA PRZED HAŁASEM – PRIORYTET 2 

1 
Wspieranie i realizacja inwestycji zmniejszających 

narażenie na hałas modernizacja istniejącej 
infrastruktury drogowej; 

+- +- +- +- + +- +- 0 0 + + + + 

2 Budowa ścieżek rowerowych; + + + + 0 0 0 0 0 + + + + 

3 
 

Stosowanie rozwiązań technicznych zapobiegających 
powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska oraz 

środków zmniejszających poziom hałasu; 
 

+ + + + 0 0 0 0 0 + + + + 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 
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4 
 

Zabezpieczanie przed degradacją obszarów, gdzie 
sytuacja akustyczna jest korzystna; 

 
+ + + + 0 0 0 0 0 + + + + 

OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM - PRIORYTET 3 

1 
Kontynuacja monitoringu pomiaru pól 

elektromagnetycznych 
+ + + + + 0 0 0 0 0 + 0 0 

2 
Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól 

elektromagnetycznych; 
+ + + + + 0 0 0 0 0 + 0 0 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 
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3 

Inwentaryzacja źródeł elektromagnetycznych oraz 
rozeznanie jakie obszary podlegają 

ponadnormatywnemu promieniowaniu 
elektromagnetycznemu, kontrola emisji 

promieniowania elektromagnetycznego do 
środowiska przy wydawaniu przez organy ochrony 

środowiska pozwoleń na emitowanie pól 
elektromagnetycznych przez linie i inne źródła pól 

elektromagnetycznych 

+ + + + + 0 0 0 0 0 + 0 0 

POPRAWA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, OCHRONA PRZED POWODZIĄ . ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA WODNO – 
ŚCIEKOWA - PROPRYTET 4 

1 
Modernizacja kanalizacji sanitarnej, zgodnie z planami 
inwestycyjnymi i projektowymi (planami Aglomeracji 

Kanalizacyjnych) poszczególnych jednostek. 
0 0 + 0- 0- + + +- 0 0 0 0 + 

2 

Budowa szczelnych – zbiorników bezodpływowych z 
zapewnieniem kontrolowanego wywozu ścieków , 

budowa przydomowych, przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków na obszarach, na których 

prowadzenie zbiorczych systemów kanalizacyjnych 
jest ekonomicznie lub technicznie nieuzasadnione 

(obszary górskie, obszary z rozproszoną zabudową), 

0 0 + 0- 0- + + +- 0 0 0 0 + 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 
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3 

Modernizacja sieci wodociągowej dostarczającej 
ludności odpowiednio jakościowo wodę; zgodnie z 

planami inwestycyjnymi i projektowymi 
poszczególnych jednostek, przedsiębiorstw i gmin, 

opracowywanie dokumentacji projektowych i 
technicznych, 

0 0 + 0- 0- 0 + 0- 0 0 0 0 + 

4 
Modernizacja ujęć wód oraz stacji uzdatniania wody 

zgodnie z przepisami unijnych. (zgodnie z planami 
poszczególnym jednostek oraz gmin). 

0 0 + 0- 0- + + +- 0 0 0 0 + 

OCHRONA ZASOBÓW KOPALIN - PRIORYTET 5 

1 
 

Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów 
kopalin oraz ograniczanie presji na środowisko 

związanej z eksploatacją kopalin i prowadzeniem prac 
poszukiwawczych. 

+ + + + + + + + + +0 + 0 0 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 
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2 
 

Racjonalne gospodarowanie zasobami surowców 
mineralnych wraz z minimalizacją wpływu eksploatacji 

na środowisko, 
+ + + + + + + + + +0 + 0 0 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB - PRIORYTET 6 
 

1 
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych, 
+ + + +- +- +- + + + +0 + 0 0 

2 
 

Ograniczanie negatywnego oddziaływania procesów 
gospodarczych na środowisko glebowe. 

+ + + + + + + + + +0 + 0 0 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 
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3 Identyfikacja i likwidacja zagrożeń powierzchni ziemi. + + + + + + + + + 0 + 0 0 

4 
 

Ochrona zasobów gleb nadających się do 
wykorzystania rolniczego i leśnego przed ich 

przeznaczeniem na inne cele. 
+ + + + + + + + + 0 + 0 0 

GOSPODARKA ODPADAMI - PRIORYTET 7 
 

1 Likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów + + + + + + + + + + + + + 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 
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OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – PRIORYTET 8 

1 
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, 

zakrzewień oraz parków. 
+ + + + + + + + + + + 0 0 

2 Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej + + + + + + + + + + + 0 0 

3 Utrzymanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych. + + + + + + + + + + + 0 0 
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  Oddziaływanie na następując elementy środowiska 

 Cele i zadania priorytetowe 
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4 
Edukacja ekologiczna. Współpraca z ośrodkami 

edukacji ekologicznej 
+ + + + + + + + + + + 0 0 

ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM- PRIORYTET 9 

2 
1) modernizacja zbyt wąskich odcinków dróg, którymi 

odbywa się transport materiałów niebezpiecznych; 
 

+ 0 + 0 0 + + 0 0 0 0 + + 
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12.2.2 Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe, stałe i chwilowe). 
 
W punkcie tym przedstawiono przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, 
pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych, długoterminowych 
i stałych i chwilowych) przedstawione zostały w podziale na poszczególne grupy zadań. 
Dla poszczególnych inwestycji, dla których będą wymagane zostaną sporządzone szczegółowe raporty 
oddziaływania na środowisko, w chwili kiedy będzie wykonana dokumentacja na dane przedsięwzięcie. 
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Tab. 12.2 Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko (bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, 
średnioterminowych, długoterminowych i stałych i chwilowych) dla zadań inwestycyjnych na terenie gminy. 

Kierunki działań 
Przewidywane 
oddziaływania 

Oddziaływanie na środowisko 

Redukcja niskiej emisji 
poprzez: modernizacje 
układów technologicznych 
kotłowni komunalnych i w 
obiektach użyteczności 
publicznej z wykorzystaniem 
paliw ekologicznych oraz 
sieci cieplnych, 
wykorzystanie 
odnawialnych źródeł 
energii, 

Bezpośrednie 

Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci 
cieplnych–tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu 
inwestycji szkody zostaną zniwelowane. 
Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko 

Pośrednie. Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. 

Wtórne Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. 

Skumulowane Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. 

Krótkoterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci cieplnej– 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. 

Średnioterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci– tworzenie 
wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji szkody 
zostaną zniwelowane. 

Długoterminowe 

Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Funkcjonowanie sieci cieplnej i ciepłowni zapewni mieszkańcom gminy dostęp do ciepła centralnego, 
które powoduje znacznie mniejszą energię zanieczyszczeń do atmosfery niż stosowane dotychczas 
kotłownie i poprawę stanu atmosfery. 

Stałe 
Przy założeniu pracy bezawaryjnej nie przewiduje się oddziaływania na środowisko. 
Funkcjonowanie sieci cieplnej i centralnej ciepłowni spowoduje poprawę stanu środowiska, 
atmosfery, zmniejszenie emisji niskiej. 

Chwilowe 
Oddziaływanie takie wystąpi w chwili awarii sieci. Sieć będzie budowana w taki sposób, aby był 
możliwy dostęp do każdego jej odcinka sieci i w razie konieczności – szybkie zlikwidowanie awarii. 
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Termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej 

Bezpośrednie 
Termomodernizacja ograniczy się zasięgiem do ocieplanego obiektu w fazie budowy. 
W wyniku przeprowadzenia inwestycji zmniejszy się emisja zanieczyszczeń i poprawi się stan 
powietrza – inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. 

Pośrednie. 
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza i zmniejszą się starty ciepła – 
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. 

Wtórne 
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza – inwestycja przyniesie dodatni 
efekt ekologiczny. 

Skumulowane Nie przewiduje się skumulowanych negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Krótkoterminowe 
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza i zmniejszą się starty ciepła – 
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. 

Średnioterminowe 
W wyniku przeprowadzenia inwestycji poprawi się stan powietrza i zmniejszą się starty ciepła – 
inwestycja przyniesie dodatni efekt ekologiczny. 

Długoterminowe 

Termomodernizacja, spowoduje: 
wzrost oszczędności na wytworzonej energii, 
redukcje strat ciepła, ekonomiczne użytkowanie energii, zmniejszenie nakładów finansowych 
ponoszonych na zapewnienie właściwych warunków cieplnych w pomieszczeniach, 
podwyższenie wartości rynkowej budynku poprzez podwyższenie standardu użytkowego i 
estetycznego, 
ograniczenie „niskiej emisji”, zmniejszenie emisji szkodliwych substancji chemicznych (m. in. CO2, 
SO2) do środowiska. 

Stałe 
Termomodernizacja szkoły spowoduje wzrost oszczędności na wytworzonej energii, redukcje strat 
ciepła. Poprawa jakości powietrza będzie osiągnięta. 

Chwilowe 
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku przeprowadzenia inwestycji mogą powstać wskutek 
wypadków i zdarzeń w czasie prowadzenia termomodernizacji. 
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Modernizacja dróg 
i infrastruktury drogowej w 
gminie 
 

Bezpośrednie 

Niekorzystne bezpośrednie oddziaływania dotyczą: 
emisji spalin, zapylenia, emisji zanieczyszczeń, hałasów i wibracji i mają wpływ na powietrze i klimat, 
utrata gleby, zmiany struktury gruntu, składu biologicznego i chemicznego (w przypadku budowy 
nowej 
drogi), 
zanieczyszczenia wód w chwili niekorzystnych spływów powierzchniowych, 
zmiany przestrzeni życiowej i ekosystemów, zagrożenie dla niektórych gatunków, zmniejszenie 
bioróżnorodności (w przypadku budowy nowej drogi). 

Pośrednie. 

Niekorzystne pośrednie oddziaływania dotyczą: 
wzrostu hałasu i wibracji (w przypadku budowy nowej drogi). 
Korzystne pośrednie działania na środowisko i człowieka: 
izolacja hałasu poprzez przeniesienie ciągu drogi poza obszar ścisłej zabudowy, nasadzenia drzew 
i krzewów przy trasach komunikacyjnych, zastosowanie barier w postaci ekranów dźwiękochłonnych 
w najbardziej uciążliwych miejscach komunikacji samochodowej, 
zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni dróg. 

Wtórne 
Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystąpić w przypadku zaistnienia awarii lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności. 

Skumulowane 
Niekorzystne wtórne oddziaływania może wystąpić w przypadku zaistnienia awarii lub innych 
nieprzewidzianych okoliczności. 

Krótkoterminowe 
Niekorzystne znaczące oddziaływania krótkoterminowe mogą dotyczyć fazy budowy (hałas, odpady, 
emisja spalin). 

Średnioterminowe Oddziaływanie średnioterminowe inwestycji jest takie samo jak oddziaływanie długoterminowe. 

Długoterminowe 
Drogi z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej 
uciążliwe dla środowiska. Ograniczeniu ulegają szczególnie emisje hałasu i wibracji. Usprawnienie 
płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
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Stałe 

Oddziaływania pozytywne w wyniku przeprowadzenia inwestycji: 
zmniejszenie emisji spalin i pyłów poprzez poprawę nawierzchni dróg, 
poprawa jakości krajobrazu w strefach, gdzie jest on zniszczony, 
przejęcie ruchu ze stref wrażliwych na niekorzystne oddziaływania i zagrożonych środowiskowo, np. 
obwodnice przejmujące ruch z dróg przechodzących przez miejscowości i śródmieścia małych miast 
lub przechodzących w pobliżu obiektów zabytkowych, 
poprawę warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w 
tych strefach, przez stworzenie możliwości uspokojenia ruchu i odtworzenia wspólnot w osiedlach i 
przy drogach, dzięki budowie obwodnic drogowych, sprzyjających rozwojowi i przestrzennemu 
rozmieszczenie różnych funkcji w obszarze (rolnictwo, przemysł, handel i inne usługi, nauka, 
mieszkalnictwo, rekreacja itp.), stwarzanie szans dobrego eksponowania walorów zabytkowych lub 
przyrodniczych obszaru, do czego może się przyczynić odpowiednie prowadzenie drogi. 
Oddziaływania negatywne związane są z użytkowaniem stałym drogi – tak jak w przypadku innych 
dróg, 
w zależności od natężenia ruchu. 

Chwilowe 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska w wyniku przeprowadzenie inwestycji drogowych mogą 
powstać 
wskutek: 
wypadków i zdarzeń w czasie budowy i eksploatacji dróg i innych obiektów drogowych, w których 
biorą udział pojazdy przewożące substancje niebezpieczne (skażenia powietrza, wód, gleb oraz 
pożary), 
awarii w miejscach postoju pojazdów, 
pożaru, 
niewłaściwego lub niedostatecznego zabezpieczenia robót drogowych i samej drogi w wyniku złego 
rozpoznania warunków środowiskowych (np. geologii, stosunków wodnych), co może spowodować, 
np. erozję i osuwiska. 
Wszelkie chwilowe niekorzystne oddziaływania będę niwelowane w razie wystawienia takiej 
konieczności przez odpowiednie służby. 
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Modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody 
oraz sieci wodociągowej na 
terenie gminy 
 

Bezpośrednie 

Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci – 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane. 
Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie. 
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci wodociągowej nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Wtórne 
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci wodociągowej nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Skumulowane 
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci wodociągowej nie przewiduje się skumulowanych 
negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Krótkoterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci wodociągowej – 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane. 

Średnioterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci wodociągowej – 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane. 

Długoterminowe 

Funkcjonowanie sieci wodociągowej przyniesie następujące korzyści ekologiczne: 
- racjonalne wykorzystywania zasobów wód podziemnych, 
- zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia wody pitnej, 
- wymusi rozbudowę sieci kanalizacyjnej – racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej w gminie. 

Stałe 
Korzystnym oddziaływaniem stałym przeprowadzenia inwestycji będzie wymuszenie racjonalizacji 
gospodarki wodno-ściekowej w gminie. 

Chwilowe 

W sytuacjach awaryjnych (np. uszkodzenie sieci) może nastąpić wyciek wody i potencjalne 
uszkodzenie 
terenu, na którym wystąpiła awaria. Przebieg sieci umożliwia łatwy dostęp do uszkodzonego 
elementu 
sieci i szybką jego wymianę. 
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Modernizacja sieci 
kanalizacyjnej na terenie 
gminy 
 

Bezpośrednie 

Bezpośrednie działanie na środowisko inwestycji przewiduje się jedynie w fazie budowy sieci – 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady – po zakończeniu inwestycji szkody zostaną 
zniwelowane. 
Przy założeniu pracy bezawaryjnej sieci nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na 
środowisko. 

Pośrednie. 
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Wtórne 
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci nie przewiduje się negatywnego 
oddziaływania na środowisko. 

Skumulowane 
Przy założeniu funkcjonowania bezawaryjnego sieci nie przewiduje się skumulowanych 
negatywnych oddziaływań na środowisko. 

Krótkoterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie krótkoterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci kanalizacyjnej – 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane. 

Średnioterminowe 
Niekorzystne oddziaływanie średnioterminowe może wystąpić w fazie budowy sieci– 
tworzenie wykopów, emisja spalin z urządzeń, odpady, hałas urządzeń – po zakończeniu inwestycji 
szkody zostaną zniwelowane. 

Długoterminowe 
Budowa sieci kanalizacyjnej poprawi stan środowiska w gminie – oddziaływanie w okresie 
długoterminowym będzie korzystne poprzez racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej oraz efekty 
ekologiczne: czystości gleb oraz jakość wód podziemnych i powierzchniowych. 

Stałe 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się: 
- poprawy jakości wód powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, 
rekreacyjnych oraz warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, 
- poprawy jakości i zapobiegnie zanieczyszczeniom wód podziemnych. 

Chwilowe 

Potencjalne znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia dotyczy jedynie sytuacji awaryjnej na: powietrze 
atmosferyczne (w zakresie zanieczyszczenia powietrza gazami organicznymi), środowisko 
gruntowowodne 
(zanieczyszczenie ściekami). Pozostałe elementy środowiska nie są objęte oddziaływaniem. 
Przebieg sieci umożliwia łatwy dostęp do uszkodzonego elementu sieci i szybką jego wymianę. 
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12.3. ODDZIAŁYWANIE ZAPISANYCH DZIAŁAŃ NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I DOBRA MATERIALNE 
 
12.3.1. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
 
Zapisy Programu, wykluczają możliwość wzrostu zagrożenia wód i ziemi, powodowanego rozbudową 
sieci wodociągowej, modernizacją stacji uzdatniania wód oraz odprowadzaniem ścieków, przeciwnie – 
ich realizacja powinna spowodować uzyskanie oczekiwanych standardów ilości i jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych obszaru. 
 
 
Cele oraz działania zapisane w POŚ w zakresie ochrony wód będą pozytywnie oddziaływać na 
środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które mają mniejszą skalę, wagę, występują 
raczej lokalnie, w krótkiej skali czasowej. Na etapie realizacji POŚ przeanalizowane zatem powinny 
zostać środowiskowe oddziaływania następujących konkretnych przedsięwzięć: rozbudowa sieci 
wodociągowej, budowa kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcia te są niewątpliwie proekologiczne i służą 
ochronie zasobów wód. Na etapie budowy negatywnie mogą oddziaływać w następujący sposób: 

 naruszenie powierzchni ziemi, 

 zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin i hałasu z ruchu 
samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze), 

 wytwarzanie odpadów budowlanych  

 emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych. 
Budowa sieci wodociągowych pozwala na ograniczenie korzystania ludności gminy z własnych 
kopanych studni, co powinno ograniczyć ponadnormatywny pobór wód podziemnych z własnych ujęć. 
Woda w SUW jest odpowiednio uzdatniana i przygotowywana do spożycia. Natomiast wody pobierane 
z prywatnych studni nie są badane, a często ich jakość nie powinna pozwalać na ich spożywanie 
(lokalizacja w pobliżu nieszczelnych zbiorników bezodpływowych). 
Budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków również wpłynie przede wszystkim pozytywnie na 
środowisko gminy. Wyeliminuje to przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych zbiorników 
bezodpływowych do gruntu lub z niewłaściwie eksploatowanych oczyszczalni przydomowych. W ten 
sposób zmniejszy się zagrożenie mikrobiologiczne i eutrofizacji. 
Ograniczy to także rozproszone zanieczyszczanie gleb i wód podziemnych. Modernizacje sieci są 
konieczne ze względu na wyeksploatowanie rur, mimo mogących wówczas zaistnieć negatywnych 
oddziaływań na środowisko, szczególnie gruntowo – wodne, będzie to prowadzić do stałego 
polepszania się tych zasobów środowiska.  
 
Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych planowanych zadań inwestycyjnych mogących wpływać 
na wody powierzchniowe i podziemne planowanych do realizacji na terenie Miasta i Gminy Leśna:  

 Modernizacja kanalizacji sanitarnej, zgodnie z planami inwestycyjnymi i projektowymi (planami 
Aglomeracji Kanalizacyjnych 

 
Jeśli chodzi o budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej to może wystąpić chwilowe 
oddziaływanie inwestycji na obszar JCWPd chwilowe i przy właściwym nadzorze inwestycji będzie bez 
wpływu na jakość wód JCWPd. Jeśli chodzi o wymienione inwestycje z zakresu modernizacji dróg, 
budowy przepustów – również oddziaływanie na jednolite części wód podziemnych 
i powierzchniowych będzie chwilowe i nie będzie znacząco negatywne.  
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Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę 
aktualny stan JCWP  w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu . 
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano pod uwagę 
aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu Cele 
środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych zlokalizowanych na terenie Gminy są 
następujące: 

 Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i silnie zmienionych części wód, 
których stan określono jako zły, celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej dobrego 
stanu ekologicznego. Ponadto, w celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

 Dla jednolitych części wód, które należą do naturalnych części wód i silnie zmienionych części wód, 
których stan określono jako dobry, celem środowiskowym będzie utrzymanie co najmniej dobrego 
stanu ekologicznego. Ponadto, w celu utrzymania dobrego stanu ekologicznego konieczne będzie 
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

 
 
12.3.1.1 Wpływ inwestycji na wody podziemne. 
 
 Teren Miasta i Gminy Leśna znajduje się w obszarze należącym do Jednolitej Części Wód Podziemnych 
nr JCWPd 93,105.  
  
Cele środowiskowe i zasady ochrony wód określa art. 38 ustawy Prawo wodne. Wody, jako integralna 
część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, podlegają ochronie. Celem ich ochrony jest 
utrzymanie oraz poprawa ich jakości oraz biologicznych stosunków w środowisku wodnym i na 
terenach podmokłych. Cele powinny być osiągane poprzez podejmowanie działań zawartych 
w programie wodnośrodowiskowym kraju. Działania te w szczególności powinny polegać na 
stopniowej redukcji i w konsekwencji eliminacji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska wodnego. 
W obu przypadkach wskazano na konieczność utrzymania co najmniej dobrego stanu chemicznego 
wód. W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, na podstawie art. 4 RDW 
(dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna), 
określone zostały cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, obszarów chronionych oraz wód 
podziemnych. Zgodnie z zapisami w/w dokumentu, dla naturalnych części wód celem środowiskowym 
będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla silnie zmienionych oraz 
sztucznych części wód- co najmniej dobrego potencjału ekologicznego.  
 
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez 
część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co 
najmniej „dobry”. Stan ilościowy oraz stan chemiczny dla JCWPd 90 określono jako dobry.  
Poniżej przedstawiono główne cele środowiskowe dla wód podziemnych zgodnie z Ramową Dyrektywą 
Wodną - art. 4:   

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami 
wymienionymi w RDW),  

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych,  

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu 
stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka.  

 Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej 
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.  
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Większość inwestycji zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Leśna” nie 
będzie powodować negatywnych skutków i oddziaływań na wody podziemne i powierzchniowe. 
Działania dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowy oczyszczalni ścieków 
są inwestycjami proekologicznymi i nie przyniosą negatywnych skutków. Wręcz przeciwnie, przyczynią 
się do poprawy środowiska i poprawy jakości wód.  
W odniesieniu do art. 81 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz zapisów 
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” należy stwierdzić, że planowane 
w ramach POŚ inwestycje nie będą wywierać negatywnego wpływu na jakość wód powierzchniowych 
i podziemnych. Zadania zawarte w Projekcie Programu nie naruszają zapisów co do Stef ochronnych 
ujęć wody i GZWP. 
 
 
12.3.2. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
 
Ogólne ustalenia Programu wskazują, że jego realizacja nie powinna wpłynąć na pogorszenie stanu 
zanieczyszczenia powietrza ani obszaru gminy, ani jego otoczenia. Ograniczając emisję zanieczyszczeń, 
także niską, która jest najważniejszym problemem, spowoduje się również zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń w ramach oddziaływania transgranicznego. Planowane działania zmierzające do 
zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na 
poszczególne komponenty środowiska. Ze względu na brak konkretnych danych technicznych instalacji 
(ze względu na ogólne zapisy dotyczące samej konieczności modernizacji kotłowni czy instalacji 
urządzeń wytwarzających energię odnawialną), nie można ocenić w jakim stopniu możliwa byłaby 
redukcja emisji zanieczyszczeń. 
Takie skutki przyniesie też promocja alternatywnych dla spalania źródeł energii ( pompy ciepła, 
kolektory słoneczne) oraz zwiększenie energooszczędności. W tym zakresie istotnym zadaniem jest 
także planowanie termomodernizacji budynków. 
Ważnym czynnikiem zanieczyszczającym powietrze w gminie jest rozwój komunikacji samochodowej, 
a wraz z nią zjawisko tzw. emisji wtórnej. Pochodzi ona ze złej jakości nawierzchni ulic i placów. 
Modernizacje dróg ograniczą szkodliwą emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. Promocja gminy jako 
miejsca godnego przyjazdu, powodować będzie zapewne wzrost natężenia ruchu pojazdów. Aby 
ograniczyć negatywne oddziaływanie komunikacji drogowej na środowisko (nie tylko na powietrze 
atmosferyczne, ale również na hałas, faunę i florę oraz zasoby wodne), w Programie nie podaje się 
konkretnych inwestycji w tym zakresie. Jednak zgodnie z wymogami ochrony środowiska i 
poszczególnych ustaw i rozporządzeń, można założyć, że poszczególne inwestycje będą uwzględniały 
ochronę zasobów przyrodniczych (w zakresie ochrony powietrza: odpowiednie profilowanie drogi, 
zieleń izolacyjna pochłaniająca pyły; w zakresie ochrony klimatu akustycznego: budowa ekranów, zieleń 
izolacyjna, lokalizacja trasy, ciche nawierzchnie; w zakresie ochrony fauny: budowa przejść, 
przepustów, tuneli; w zakresie ochrony wód: budowa kanalizacji deszczowej, odwodnienia dróg, 
urządzenia oczyszczające, zbiorniki retencyjne). Zadania planowane w przedmiotowym dokumencie 
przyczynią się do poprawy środowiska i poprawy jakości powietrza i poprawy klimatu.  
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12.3.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, GLEBY I KRAJOBRAZ 
 
Program ochrony środowiska może pozytywnie oraz negatywnie wpływać na powierzchnię ziemi, a tym 
samym na gleby oraz krajobraz. Wpływ mogą mieć na to następujące działania zawarte w Programie: 
działalność rolnicza, melioracje, rekultywacja. 
Właściwie prowadzone działania minimalizujące negatywne oddziaływania na powierzchnię ziemi 
i gleby ograniczą niekorzystny wpływ złych praktyk rolniczych na komponenty środowiska. Prawidłowe 
użytkowanie zasobów ziemi (gleb) powinno dodatkowo pozytywnie wpłynąć na środowisko. Jednak 
nadmierne nawożenie gleb może spowodować przedostawanie się zanieczyszczeń do głębszych 
warstw wód gruntowych, eutrofizację wód, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę. Może to 
negatywnie oddziaływać na obszary NATURA 2000. Uregulowanie gospodarki osadami ściekowymi, 
prowadzenie kontroli jakości nawozów powstających z osadów zminimalizuje proces nielegalnego 
stosowania osadów ściekowych na pola. 
Kolejnym działaniem, które powinno wpływać pozytywnie na gleby jest melioracja, jednak i tu może 
pojawić się niebezpieczeństwo, że przy źle przeprowadzonej melioracji, lub nieregularnych działaniach 
można doprowadzić do przesuszenia gleb, co jest niewątpliwie oddziaływaniem negatywnym. 
Ponownie, może to negatywnie oddziaływać również na przyrodę, a w szczególności na obszary 
NATURA 2000. 
Nie przewiduje się znaczącego wpływu działań chroniących powierzchnię ziemi na jakość powietrza, 
krajobraz czy zdrowie ludzi.  
Zdecydowanie pozytywnie na powierzchnię ziemi wpłyną realizowane programy rekultywacji 
składowisk odpadów. Przeprowadzona odpowiednimi metodami technicznymi i biologicznymi pozwoli 
na przywrócenie tych obszarów do stanu zbliżonego do stanu poprzedniego oraz do zagospodarowania 
ich. Przywrócenie terenów zanieczyszczonych (także miejsc dzikiego składowania odpadów) do stanu 
zadowalającego, ich rekultywacja, powinno pozytywnie wpłynąć zarówno na powierzchnię ziemi, 
gleby, stosunki wodne, szatę roślinną i faunę oraz na krajobraz. 
Program zwraca również uwagę na poważny problem tego obszaru jakim jest erozja gleb oraz osuwiska. 
POŚ nawiązuje do programów krajowych, które zapewniają ochronę powierzchni ziemi w tym zakresie. 
Zadania planowane w POŚ przyczynią się do poprawy środowiska i poprawy jakości gleb i powierzchni 
ziemi.  
 
 
12.3.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny, pola elektroenergetyczne i na możliwość występowania 
poważnych awarii 
 
Program ochrony środowiska jako działania chroniące środowisko przed wpływem hałasu i pól 
elektroenergetycznych podaje głównie działania kontrolne, monitoring i przestrzeganie obszarów 
wolnych od zagospodarowania wokół miejsc narażonych na ekspozycję na te zagrożenia. 
Modernizacja ciągów komunikacyjnych o ile, lokalnie i w krótkim okresie czasu, może negatywnie 
wpływać na jakość środowiska, powierzchnię ziemi, roślinność, powietrze, hałas, to w efekcie ma 
doprowadzić również do zmniejszenia natężenia hałasu na drogach, na przykład poprzez stosowanie 
cichych nawierzchni (jednak ze względu na zmienność warunków pogodowych w Polsce, ciche 
nawierzchnie ulegają w nich szybkiej degradacji). 
Nie ulega jednak wątpliwości, że hałas komunikacyjny będzie wzrastał, ponieważ na drogach pojawia 
się coraz więcej samochodów. Wspomniana promocja gminy jako miejsca atrakcyjnego turystycznie, 
będzie powodowało, że natężenie emisji hałasu na tym terenie będzie na pewno utrzymywać się stale 
na podobnym poziomie. Proponowany rozwój ścieżek rowerowych, może jednak zmotywować 
lokalnych mieszkańców do zamiany środków komunikacji. Źródłami emitującymi hałas nie są jednak 
tylko trasy komunikacyjne. 
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W przypadku miejscowości odwiedzanych przez turystów są to również wszelkie ośrodki i miejsca 
noclegowe, które w sezonie letnim mogą, ze względu na nagromadzenie ludności, muzykę, powodować 
zwiększoną emisję hałasu. 
 
W przypadku pół elektromagnetycznych ważne byłoby tworzenie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego stref wolnych od zabudowy – towarzyszących przesyłowym liniom 
energetycznym. Jest to jedynym skutecznym środkiem zabezpieczającym środowisko przed 
elektromagnetycznym promieniowaniem. Proponowana inwentaryzacja źródeł promieniowania 
pozwoli na uwzględnianie tych obszarów. Tym samym cele i zadania zapisane w POŚ w zakresie ochrony 
przed hałasem i polami elektromagnetycznymi będą pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo 
możliwych negatywnych oddziaływań, które mają znacznie mniejszą skalę. Wzmożony powinien być 
nadzór nad respektowaniem przepisów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym.  
 
Na etapie realizacji POŚ przeanalizowane powinno zostać środowiskowe oddziaływanie przedsięwzięć 
jakim są: remonty dróg, lokalizowanie stacji bazowych telefonii komórkowej, anten nadawczych, linii 
energetycznych, itp. Część z tych inwestycji może mieć uboczne, negatywne skutki dla środowiska, 
możliwa jest jednak ocena i minimalizacja tego wpływu poprzez wybór odpowiednich projektów oraz 
nadzór wykonania. Na terenie gminy nie planuje się inwestycji, które mogą doprowadzić do 
wystąpienia poważnej awarii. W tej sytuacji Program, z braku potrzeby, nie określa ewentualnych, 
niezbędnych działań zapobiegawczych. Proponuje się natomiast, aby wzmóc kontrolę 
transportu substancji niebezpiecznych przez teren gminy, tak aby zapobiegać awariom. 
Zapisy dotyczące modernizacji dróg niewątpliwie wpłyną także na poprawę bezpieczeństwa na 
drogach, a tym samym na bezpieczeństwo transportowanych substancji i materiałów oraz przyczynią 
się do poprawy jakości klimatu akustycznego na terenie Miasta i Gminy Leśna. 
 
 
12.3.5. ODDZIAŁYWANIE NA FAUNĘ I FLORĘ 
 
Proponowane działania ochronne i wzbogacające bioróżnorodność Gminy nie wpłyną negatywnie na 
środowisko przyrodnicze obszaru. Przede wszystkim zgodnie z planowanymi działaniami będzie 
następował wzrost obszarów zalesionych lub zadrzewionych. Będzie to skutkować nie tylko ogólnym 
wzrostem lesistości gminy, ale również lepszą retencją wody, ochroną gleb. Ponadto Program zwraca 
uwagę na konieczność prowadzenia zadrzewieni zgodnie ze wskazaniami leśników, tak aby nowe 
powierzchnie lasów były zróżnicowane i nawiązywały do możliwości polskich gleb i klimatu. Należy 
podkreślić, że zapisy Programu zapewniają także wymaganą ochronę terenom zieleni urządzonej. 
Założono ochronę i pielęgnację obszarów parków i cmentarzy, tak aby spełniały nadal swoje funkcje 
oraz stanowiły atrakcję dla mieszkańców przez kolejne lata, będąc obrazem historii tego terenu. 
Program wskazuje również zadania, które mają na celu ochronę obszarów prawnie chronionych. 
 
Oddziaływanie planowanych inwestycji na chronione gatunki zwierząt, roślin i grzybów 
W stosunku do gatunków dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową mogą być 
wprowadzone następujące zakazy (art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody): 

 zrywania, niszczenia, uszkadzania, przemieszczania i hodowli, 

 niszczenia ich siedlisk i ostoi, 

 dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki 
leśnej i gleby w ostojach, 

 pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów 
gatunków, 

 zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków, 

 wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków. 
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W stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową mogą być 
wprowadzone, następujące zakazy: 

 umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania, 

 transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli, a także posiadania żywych zwierząt, 

 zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków, 

 umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych, 

 niszczenia ich siedlisk i ostoi, 

 niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień, 

 wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj, 

 wyrabiania, posiadania i przechowywania wydmuszek, 

 preparowania okazów gatunków, 

 zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków, 

 wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków, 

 umyślnego płoszenia i niepokojenia, 

 fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować ich płoszenie lub niepokojenie, 

 przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca, 

 przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych. 
 
Gospodarka leśna nie narusza ww. zakazów, jeżeli jest prowadzona na podstawie planów 
lub na podstawie kodeksu dobrych praktyk, których ustalenia zapewniają, że czynności wykonywane 
zgodnie z nimi nie są szkodliwe dla zachowania gatunku we właściwym stanie ochrony. Projekt POŚ nie 
przewiduje działań inwestycyjnych na obszarach występowania dzikich gatunków zwierząt, roślin 
i grzybów lub mogących mieć wpływ na łamanie w/w zakazów. 
 
Oddziaływanie planowanych inwestycji na drożność korytarzy ekologicznych i zadrzewień 
Projekt POŚ nie przewiduje działań, które mogłyby naruszyć drożność i funkcjonowanie ekologicznych 
korytarzy lądowych i wodnych. W ramach modernizacji istniejącej infrastruktury technicznej, np. dróg 
w razie konieczności przewiduje się m.in. budowę przejść dla zwierząt nad i pod drogą, budowę 
przepustów wodnych. Działania te będą ukierunkowane na zniesienie lub ograniczenie barier dla 
przemieszczania się zwierząt. 
 
Oddziaływanie planowanych inwestycji na ekosystemy wodno- błotne, łąki i torfowiska 
Obszary wodno-błotne stanowią, wraz z obszarami leśnymi, podstawowe układy przyrodnicze, które 
spełniają funkcje, min.: hamują odpływ wód podziemnych do rzek, retencjonują wody podziemne 
i powierzchniowe, oczyszczają wody, akumulują ograniczony węgiel i azot, podtrzymuj i wzbogacają 
różnorodność form życia. „Strategia rozwoju obszarów wodno-błotnych w Polsce wraz z planem 
działań" określono cele nadrzędne dla takich obszarów: 

 zapewnienia ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk zachowanych dotychczas 
obszarów wodno-błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych, 

 zatrzymania procesu degradacji i zanikania środowisk wodno-błotnych, 

 restytucji przyrodniczej obszarów zdegradowanych. 
Ochrona ta powinna być realizowana w odniesieniu do całych ekosystemów, jak i pojedynczych 
elementów składających się na różnorodność biologiczną: biotopów wodnobłotnych, zbiorowisk 
roślinnych, a także cennych gatunków fauny i flory. Żadne z zadań POŚ nie będzie realizowane na 
obszarach wodno-błotnych oraz na ternach łąkowych, dlatego realizacjo POŚ nie będzie wpływać 
negatywnie na cele ochrony w/w obszarów. 
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Oddziaływanie planowanych inwestycji na krajobraz 
W ramach POŚ dla gminy nie planuje się inwestycji ingerujących w krajobraz, np. budowy obiektów 
wielkogabarytowych na terenach niezurbanizowanych. Inwestycje wykonane na terenach 
zurbanizowanych będę miały pozytywny wpływ na krajobraz, ponieważ w wyniku ich przeprowadzania 
zostaną odpowiednio zagospodarowane oraz dostosowane do pełnienia nowych funkcji tereny 
zaniedbane oraz tereny, gdzie infrastruktura techniczna będzie zmodernizowana i służąca poprawie 
środowiska.  
 
 
12.3.5.1. OCENA WPŁYWU PROGRAMU NA OBSZARY PRAWNIE CHRONIONE w tym obszary 
Natura 2000 
 
Program ochrony środowiska zawiera wiele zapisów dotyczących ochrony i tworzenia nowych 
obszarów prawnie chronionych na terenie gminy. Będzie to skutkować poprawą bioróżnorodności na 
tym obszarze i ochroną najbardziej cennych pod względem przyrodniczym i edukacyjnym obszarów. 
Biorąc pod uwagę, że na terenie gminy funkcjonuje wiele form ochrony przyrody: Park Krajobrazowy, 
Rezerwaty Przyrody, Obszar Chronionego Krajobrazu, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, pomniki 
przyrody, użytki ekologiczne, obszary NATURA 2000, tworzenie nowych miejsc ochrony przyrody 
będzie skutkowało tworzeniem zwartych terenów zielonych. Kształtowanie zadrzewieni będzie miało 
wpływ na tworzenie korytarzy i węzłów ekologicznych, które będą łączyć poszczególne centra 
chronionej roślinności. Zgodnie z art. 33 ustawy o ochronie przyrody, zabrania się podejmowania 
działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin 
i zwierząt, a także w istotny sposób wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000 (dotyczy to także obszarów projektowanych). Program ochrony 
środowiska gminy, podlega postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania jego ewentualnych skutków, 
w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000 (skutków realizacji programu na środowisko). Zgodnie z tym zapisem 
konieczna jest osobna analiza wpływu zamierzeń Programu na ten obszar. Każdy z obszarów NATURA 
2000 może być chroniony w inny sposób – na wielu z nich gospodarka człowieka nie musi być w ogóle 
ograniczana, a niekiedy nawet dla zachowania ekosystemów półnaturalnych, wspiera się pewne jej 
formy. Jednak ochrona musi być po prostu skuteczna, co jest weryfikowane w ramach obowiązkowego 
monitoringu. Zgodnie z zapisami art. 33, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody na obszarach NATURA 2000 
są zabronione działania, które mogą w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz 
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także w istotny sposób mogą wpłynąć 
negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000. 
Dla ustalenia czy dane przedsięwzięcie będzie miało „istotne oddziaływanie” niezbędnym jest 
przeanalizowanie zarówno charakteru i stopnia wpływu planowanego przedsięwzięcia, jak i skutków, 
do jakich może ono doprowadzić, a znaczenie i wielkość oddziaływania musi odnosić się do 
specyficznych cech oraz warunków ostoi. Tak więc każda inwestycja będzie musiała osobno przejść 
procedurę strategicznej oceny oddziaływania skutków jej realizacji na środowisko. 
Jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają 
we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000. 
Ustalenia Programu nie są sprzeczne z ustaleniami art. 15 ustawy o ochronie przyrody, który mówi 
o nakazach i zakazach obowiązujących w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody, art. 17, 
który mówi o zakazach w parkach krajobrazowych, art. 24 mówiącego o zakazach na obszarach 
chronionego krajobrazu oraz art. 45 mówiącego o zakazach dotyczących zespołów przyrodniczo 
– krajobrazowych, pomników przyrody, użytków ekologicznych i stanowisk dokumentacyjnych. 
Wszystkie działania proponowane w harmonogramie realizacyjnym POŚ mają na celu służyć ochronie 
przyrody, nawet jeżeli będzie konieczne krótkotrwałe przekształcenie jednego z komponentów 
środowiska. 



 
 
 
 
 
Miasto i Gmina Leśna  Program Ochrony  Środowiska 

 

178 

 

Ogólne zapisy Programu nie wpłyną negatywnie na obszary prawnie chronione na terenie gminy. 
Program nie zawiera propozycji działań, które byłyby sprzeczne lub zagasające siedliskom 
przyrodniczym lub krajobrazowym tych obszarów, jak i funkcji obszarów objętych ochroną prawną. 
Zaproponowane w Programie inwestycje nie powinny negatywnie oddziaływać bezpośrednio na te 
tereny. Każda inwestycja musi posiadać osobną Prognozę oddziaływania na środowisko, w tym na 
obszary Natura 2000. 
 
12.3.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE 
 
Program ochrony Środowiska nie zawiera specjalnych, osobnych zapisów dotyczących ochrony 
dziedzictwa materialnego Gminy (do tego celu służą osobne opracowania, jak na przykład Program 
ochrony zabytków). Działania mające na celu poprawę stanu ogólnego środowiska wpłyną pośrednio 
pozytywnie także na stan dóbr materialnych. 
 
12.3.7. KOMPLEKSOWA OCENA ODDZIAŁYWANIA ZAPISOW POŚ NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 
 
Przedstawione dokumenty ustalają w sposób ogólny ramy dla realizacji zaproponowanych 
przedsięwzięć. Słabością Programu, jest brak skonkretyzowanych danych określających wszystkie dane 
techniczne projektowanych obiektów, instalacji, sieci oraz terminów i kosztów wykonania wszystkich 
zadań (w dokumentach określono ogólne dane dotyczące realizacji inwestycji, np. ze względu na brak 
wiedzy o rzeczywistym terminie pozyskania funduszy na realizację tych przedsięwzięć). Opracowywany 
projekt dokumentu nie jest jednak konkretnym planem czy koncepcją, raczej określa on ogólne cele 
gminy w zakresie ochrony środowiska. Te treści Programu, których słabością jest ich zbytnie 
uogólnienie, określają jednak w zadawalającej wielkości, zakres działań i zadań w przedmiocie ochrony 
zasobów środowiska gminy, umożliwiając nie tylko ich ochronę, ale i wzbogacanie. 
Należy zwrócić uwagę, że konkretne oddziaływania środowiskowe będzie można ocenić dopiero 
w oparciu o konkretne dane projektowe i lokalizacyjne na etapie procedury oceny oddziaływania na 
środowisko poszczególnych inwestycji. Na obecnym etapie projektu POŚ, takich danych nie można 
przedstawić, ponieważ są to dokumenty ogólne i strategiczne, zawierające ogólne wytyczne dla gminy 
oraz po części także dla poszczególnych gmin. Należy podkreślić fakt, iż „inwestor czy zarządca” każdego 
z tych przedsięwzięć w momencie realizacji danej inwestycji zobowiązany będzie na każde z tych 
przedsięwzięć jednostkowo uzyskać odpowiednie pozwolenia poprzedzone szczegółowymi opisami 
prognozy oddziaływania na środowisko tego przedsięwzięcia. Skala oddziaływania jest trudna do 
określenia ze względu na „ogólność” założonych celów do zrealizowania oraz fakt iż niektóre inwestycje 
są planami perspektywicznymi. Brak jest dokumentów koncepcyjnych i technicznych określających 
„dokładną” skalę oddziaływania. Można więc założyć, że dokument zawiera zapisy realizacji 
przedsięwzięć lokalnych, w granicach gminy oraz ponad powiatowych, zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ 
realizowanych przez gminę inwestycji w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego czy zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych. 
Należy pamiętać, że działanie na jeden komponent środowiska nie powoduje zmian tylko w tym 
komponencie. Środowisko należy traktować jako system wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, 
w którym zmiana jednej części wpływa na inną lub na całość systemu. 
Reasumując, całość Programu dla gminy, mimo występujących uogólnień jego treści, należy ocenić 
pozytywnie – z punktu widzenia zarówno jego zawartości, jak i spodziewanej realizacji – w aspekcie 
potrzeb wynikających z obecnego i oczekiwanego stanu środowiska gminy i jego otoczenia 
w odniesieniu do jego mieszkańców. Jego realizacja nie spowoduje negatywnych oddziaływań na 
środowisko, które mogłyby być uznane jako oddziaływania znaczące (także dla zdrowia ludzkiego) – 
w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, a tym samym jako pogarszające stan 
środowiska. Wdrażanie projektu tego dokumentu umożliwi natomiast likwidację ujemnych, znacznych 
zmian w środowisku, wywołanych na tym obszarze wieloletnią, intensywną antropopresją. 
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12.3.8. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE LUDZI 
 
Zapisy Programu odnoszą się tematycznie do ochrony środowiska. Jednak ochrony tej nie można 
rozpatrywać bez zwrócenia uwagi na rolę i kondycję człowieka w tym środowisku. Program ochrony 
środowiska dla Miasta i Gminy Leśna zawiera ogólne zapisy dotyczące: 

 rozwoju sieci wodociągowej w celu zaopatrzenia w wodę mieszkańców, 

 rozwoju sieci kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków, 

 stosowania dla celów grzewczych w jak najszerszym, dostępnym zakresie niskoemisyjnych 
nośników energii, 

 ochrony i powiększania terenów leśnych oraz ochrony cennych przyrodniczo i krajobrazowo 
terenów gminy, 

 ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznych. 
Te, jak i pozostałe zapisy nie wywołują istotnych zagrożeń dla środowiska, a tym samym dla zdrowia 
ludzi. Przeciwnie prowadzą do poprawy stanu środowiska, w tym tych jego elementów, które zostały 
w znacznym stopniu zdegradowane, a także do wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego. 
Jednak wraz z rozwojem instalacji na tym obszarze konieczny jest także monitoring środowiska tak, aby 
zapobiegać oraz wychwytywać w odpowiednim czasie ewentualne zagrożenia jakie te instalacje mogą 
powodować w środowisku (składowiska odpadów, instalacje mogące być przyczyną poważnej awarii). 
 
12.4 Potencjalne oddziaływania transgraniczne  
 
Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic państwa, a także te 
realizowane dalej, ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub 
zmiany w środowisku.  
Biorąc pod uwagę lokalizację gminy, może dojść do transgranicznego oddziaływania na środowisko 
podczas realizacji Programu Ochrony Środowiska. Program nie zawiera jednak zapisów (ani nie stwarza 
możliwości), w wyniku których mogłoby wystąpić negatywne transgraniczne oddziaływanie realizacji 
projektu na środowisko. Oddziaływania tego typu mogą zajść w ramach działań związanych z ochroną 
powietrza atmosferycznego lub wód powierzchniowych czy podziemnych. Program wprowadza wiele 
zapisów mających w efekcie końcowym prowadzić do polepszenia jakości środowiska w zakresie tych 
komponentów, tak więc przewiduje się, że poprawa wskaźników jakości środowiska na terenie Miasta 
i Gminy Leśna wpłynie również pozytywnie na poprawę tych wskaźników poza granicami Polski, na 
terenach sąsiadujących z gminą. 
 
12.5 Podsumowanie 
 
W ramach podsumowania należy zaznaczyć, że wpływ realizacji celów Programu, poprzez konkretne 
zadania, mają charakter pozytywny. Poszczególne kierunki działań mogą w rożnym stopniu 
oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się poprawę jakości środowiska i jego 
funkcjonowania. 
Jednymi z ważniejszych inwestycji przeprowadzanych na terenie gminy jest poprawa jakości 
środowiska przede wszystkim w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje dotyczą głownie 
budowy i modernizacji wodociągów i kanalizacji oraz budowy i modernizacji SUW i oczyszczalni 
ścieków. Uporządkowanie działań związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków bez 
wątpienia stanie się przyczyną poprawy jakości środowiska w gminie. 
Racjonalna gospodarka odpadami oraz prowadzenie selektywnej zbiorki i odzysk surowców, stanie się 
przyczyną poprawy jakości środowiska, a szczególnie powierzchni ziemi, na terenie gminy. Poza tym 
istnieje szansa, że likwidacja „dzikich wysypisk” stanie się skuteczną metodą ochrony środowiska. 
Istotnym zadaniem są działania zmierzające do bezpiecznego usunięcia azbestu i wyrobów 
zawierających azbest.  
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Kolejną grupę zadań inwestycyjnych w gminie stanowią zadania zmierzające do poprawy infrastruktury 
drogowej. Będą to działania polegające na przebudowie dróg. Są to inwestycje wykazujące nieznaczne 
negatywne oddziaływanie na środowisko, jedynie w fazie realizacji prac drogowych. Drogi 
z poprawioną nawierzchnią, w fazie eksploatacji, stanowią źródło zanieczyszczeń znacznie mniej 
uciążliwe dla środowiska w porównaniu ze stanem wcześniejszym. Ograniczeniu ulegają szczególnie 
emisje hałasu i wibracji. 
Usprawnienie płynności ruchu w sieci dróg może doprowadzić do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń 
do powietrza. Planowane inwestycje występują na terenie zamieszkałym, w skupiskach siedzib 
ludzkich, na terenie gminy i nie będą bezpośrednio oddziaływać na siedliska przyrodnicze oraz 
chronione gatunki roślin i zwierząt na obszarze chronionym Natura 2000. Ich oddziaływanie będzie 
miało jedynie skutek lokalny i tylko w trakcie budowy. Po zakończeniu i uprzątnięciu terenu budowy 
w/w zadania będą miały pozytywny wpływ na środowisko. 
 
Na podstawie powyższej analizy należy wywnioskować, że realizacja zadań zgodnych z celami 
„Programu…..", będzie miała korzystny wpływ na środowisko gminy. Poszczególne kierunki działań 
mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie końcowym prognozuje się 
poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Zdarzające się chwilowe negatywne skutki 
oddziaływania na środowisko mogą być spowodowane ewentualnymi awariami, mogącymi wystąpić w 
czasie realizacji różnego rodzaju zadań. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć powstania awarii.  
Wszelkie prace inwestycyjne prowadzone w okolicy stanowisk chronionych gatunków wymagają 
szczególnej troski o ochronę środowiska naturalnego i konsultacji inwestora z Regionalną Dyrekcją 
Ochrony Środowiska.  
Reasumując należy stwierdzić, że poszczególne zadania przewidziane do realizacji w ramach 
„Programu…” wpłyną pozytywnie na: różnorodność biologiczną, zdrowie i życie ludzi, rośliny, zwierzęta 
i wodę, nie powodują zmian klimatycznych i wzrostu zanieczyszczeń powietrza.  
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13. Wykorzystane materiały i opracowania 
1. Raport o stanie środowiska w województwie Dolnośląskim w 2015 r. 
2. Raport o stanie środowiska w województwie Dolnośląskim w 2016 r. 
3. Programu ochrony powietrza dla strefy dolnośląskiej  

Wybrane akty prawne 
1. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.); 
2. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.); 
3. ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1121); 
4. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) 
5. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.) 
6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) 
7. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) 
8. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(j.t. Dz.U. z 2017 poz. 1257) 
9. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2016 poz. 1131 ze zm.) 
10. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1161 ze zm.) 
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2010 r. nr 72 poz. 466) 
12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. z 2014 r. poz. 995) 
13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 85) 
14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) 
15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 112) 
16. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883) 

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. 
nr 5 poz. 58) 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1800) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 
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Dostępne strony internetowe: 

 http://isap.sejm.gov.pl 

 http://natura2000.gdos.gov.pl 

 www.kp.org.pl 

 www.pois.gov.pl 

 www.sejm.gov.pl 

 www.stat.gov.pl 
Materiały w posiadaniu Urzędu: 

 decyzje, 

 pozwolenia, 

 umowy, 

 raporty i sprawozdania ilościowe, 

 opracowania. 


