
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

Załącznik Nr 1 

do uchwały nr ............... 

Rady Gminy Siemyśl 

z dnia ........................... 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Program Ochrony Środowiska  

dla Gminy Siemyśl  

na lata 2010 - 2013  

z perspektywą na lata 2014 - 2017 

 

 

 

 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

2 

 

Spis treści 

1. WSTĘP.......................................................................................................................................... 4 

1.1 Podstawa opracowania................................................................................................................4 

1.2 Cel, zakres i funkcje Programu....................................................................................................5 

1.3 Metodyka opracowania Programu...............................................................................................6 

2. OGÓLNE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ SIEMYŚL ......................................... 7 

2.1. PołoŜenie geograficzne ................................................................................................................7 

2.2. Sytuacja demograficzna ...............................................................................................................9 

2.3. Warunki klimatyczne.....................................................................................................................9 

2.4. Ukształtowanie powierzchni .......................................................................................................10 

2.5. Sytuacja gospodarcza ................................................................................................................10 

2.6  Przyroda i walory turystyczne.....................................................................................................10 

3. ANALIZA SWOT.......................................................................................................................... 16 

3.1. Czynniki wewnętrzne ...............................................................................................................16 

3.2. Czynniki zewnętrzne ................................................................................................................17 

4. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA GMINY SIEMYŚL................................................................ 19 

4.1. Zasoby wodne ...........................................................................................................................19 

4.1.1. Wody powierzchniowe ........................................................................................................ 19 

4.1.2. Wody podziemne ................................................................................................................ 19 

4.2. Powierzchnia ziemi – gleby .......................................................................................................20 

4.3. Powietrze atmosferyczne...........................................................................................................20 

4.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe ..........................................................................................23 

4.4.1. Lasy .................................................................................................................................... 23 

4.6. Infrastruktura techniczna ...........................................................................................................23 

4.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa............................................................................................. 23 

4.6.2. Zaopatrzenie w energię ...................................................................................................... 25 

4.6.3. Gospodarka odpadami ....................................................................................................... 25 

4.6.4. Hałas................................................................................................................................... 25 

4.6.5. Promieniowanie elektromagnetyczne................................................................................. 26 

4.6.6. Komunikacja i transport ...................................................................................................... 26 

5. ZRÓWNOWAśONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW........................................................... 27 

5.1. Racjonalne gospodarowanie wodą............................................................................................27 

5.2. Wykorzystanie energii................................................................................................................27 

5.3. Racjonalne wykorzystanie materiałów.......................................................................................28 

6. ZAGROśENIA ŚRODOWISKA GMINY SIEMYŚL...................................................................... 29 

6.1. ZagroŜenie powodziowe............................................................................................................29 

6.2. ZagroŜenie poŜarowe ................................................................................................................29 

7. EDUKACJA EKOLOGICZNA ...................................................................................................... 30 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

3 

8. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA ..................................... 32 

8.1. Cele i zasady Polityki ekologicznej państwa.........................................................................32 

8.2.  Cele i zadania Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego.............36 

9. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA W SFERZE POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA W GMINIE 

SIEMYŚL..................................................................................................................................... 38 

9.1. Zasoby wodne i jakość wód.......................................................................................................38 

9.2. Gospodarka odpadami ..............................................................................................................39 

9.3. Ochrona powietrza atmosferycznego ........................................................................................39 

9.4. Hałas..........................................................................................................................................39 

9.5. Ochrona przyrody i krajobrazu ..................................................................................................40 

10. ZADANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE SIEMYŚL

..................................................................................................................................................... 41 

10.1. Źródła finansowania .................................................................................................................41 

10.1.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ........................................................ 41 

10.1.2. Fundacje i programy pomocowe Unii Europejskiej .................................................... 42 

10.2. Priorytety i działania .................................................................................................................43 

11. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU ................................................................................. 49 

11.1. Monitoring stanu środowiska ....................................................................................................49 

11.2.Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu Programu.......................51 

12. Spis tabel i rysunków................................................................................................................... 53 

13. Materiały wykorzystane w opracowaniu...................................................................................... 54 

ZAŁĄCZNIK NR 1 WykazSkrów............................................................................................................ 55 

ZAŁĄCZNIK NR 2Wykaz aktów prawnych............................................................................................ 56 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

4 

1. WSTĘP 

1.1 Podstawa opracowania 

Program ochrony środowiska ma za zadanie pomoc w rozwiązywaniu istniejących problemów, a takŜe 

przeciwdziałać zagroŜeniom, które mogą pojawić się w przyszłości. Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” jest zarówno 

długoterminowym planem strategicznym do roku 2017, jak teŜ planem wdroŜeniowym na lata  

2010-2013.  

W myśl art. 17 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 

poz. 150) niniejszy Program został opracowany zgodnie z polityką ekologiczną państwa. WdroŜenie 

Programu umoŜliwi osiągnięcie celów załoŜonych w tej polityce oraz realizację zasad, a takŜe 

stworzenie i funkcjonowanie na analizowanym obszarze zintegrowanego zespołu instalacji i urządzeń 

słuŜących ochronie środowiska naturalnego, spełniającego wymagania określone w przepisach o 

ochronie środowiska.  

Prawo ochrony środowiska, określa w art. 14 ust. 2, iŜ politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery 

lata i przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 zawiera cele i 

zadania krótkookresowe do 2013 r. oraz cele długookresowe do 2017 r. Ocena i weryfikacja realizacji 

zadań Programu dokonywana będzie zgodnie z wymogami ustawy co 2 lata od przyjęcia dokumentu, 

stwarzając moŜliwości weryfikacji i aktualizacji dokumentu.  

Wykaz aktów prawnych zgodnie, z którymi sporządzono niniejsze opracowanie został umieszczony w 

Załączniku Nr 2. 

Opracowanie niniejszego Programu wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150):  

Organ wykonawczy gminy (tj. wójt gminy) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza 

gminny program ochrony środowiska uwzględniając wymagania art. 14 ww. ustawy, tj.: na podstawie 

aktualnego stanu środowiska określa w szczególności: 

→ cele ekologiczne, 

→ priorytety ekologiczne,  

→ poziomy celów długoterminowych, 

→ rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

→ środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki 

finansowe.  
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1.2 Cel, zakres i funkcje Programu 

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą 

na lata 2014-2017, zwanego dalej Programem, jest określenie polityki zrównowaŜonego rozwoju 

Gminy Siemyśl, która ma być realizacją polityki ekologicznej państwa oraz Programu ochrony 

środowiska województwa zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 

2012-2015 na obszarze gminy. Dokument w pełni odzwierciedla tendencje europejskiej polityki 

ekologicznej, której główne cele to: 

• zasada zrównowaŜonego rozwoju, 

• zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

− sprawiedliwości międzypokoleniowej, 

− sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej, 

− równowaŜenia szans między człowiekiem i przyrodą, 

• zasada przezorności, 

• zasada uspołecznienia i subsydiarności, 

• zasada prewencji, 

• zasada „zanieczyszczający” płaci, 

• zasada skuteczności efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 

Program uwzględnia uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w tym ekologiczne, przestrzenne, 

społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, określa priorytetowe działania  ekologiczne 

oraz harmonogram zadań ekologicznych. PoniŜej przedstawiony jest takŜe dokładny opis 

uwarunkowań realizacyjnych dokumentu, jego wdroŜenie, ewaluacja i monitoring.  

Główne funkcje Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 to: 

• realizacja polityki ekologicznej państwa na terenie powiatu gminy, 

• strategiczne zarządzanie gminą w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 

• wdraŜanie zasady zrównowaŜonego rozwoju,   

• przekazanie informacji na temat zasobów środowiska przyrodniczego oraz stanu 

poszczególnych komponentów środowiska, 

• przedstawienie problemów i zagroŜeń ekologicznych, proponując sposoby ich rozwiązania w 

określonym czasie, 

• pomoc przy planowaniu wydatkowania środków finansowych z gminnego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, a takŜe podstawa do ubiegania się o środki finansowe z 

funduszy krajowych i zagranicznych, 

• organizacja systemu informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego 

poprawy. 

Program obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne: 

• ochronę środowiska przyrodniczego, 

• gospodarkę leśną, 
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• gospodarkę wodną, 

• ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami, 

• sprawy bezpieczeństwa ekologicznego, 

• kształtowania świadomości ekologicznej, 

• propagowania proekologicznych form działalności gospodarczej. 

1.3 Metodyka opracowania Programu 

W związku z tym, Ŝe istnieje ścisła zaleŜność pomiędzy stanem środowiska, jakością jego 

poszczególnych komponentów i rozwojem gospodarczym regionu, w Programie zaprezentowano: 

⇒ podejście sektorowe, w odniesieniu do analizy aktualnego stanu środowiska oraz 

monitorowania jego przyszłych zmian, 

⇒ podejście integralne, dotyczące określenia działań niezbędnych do realizacji w dziedzinie 

ochrony środowiska, związanych z głównymi kierunkami rozwoju gminy. 

Niniejszy Program uwzględnia: załoŜenia, kierunki rozwoju, zadania oraz dane wynikające z innych 

opracowań gminnych i regionalnych, tj.: 

- programów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

- raportów z realizacji programów ochrony środowiska, 

- sprawozdań z realizacji planów gospodarki odpadami, 

- planu rozwoju lokalnego, 

- wieloletnich planów inwestycyjnych, 

a takŜe obowiązujące przepisy prawne, dotyczące ochrony środowiska i racjonalnego wykorzystania 

zasobów naturalnych.  

Ponadto przy sporządzaniu niniejszego dokumentu uwzględnione zostały: 

• Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym  i lokalnym, 

• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 z 

uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015, 

• Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego na lata 2010-2013 z 

perspektywą na lata 2014-2017, 

• dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Szczecinie. 
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2. OGÓLNE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE GMINĘ 
SIEMYŚL 

2.1. PołoŜenie geograficzne 

Gmina Siemyśl połoŜona jest na północnym zachodzie Polski w województwie zachodniopomorskim, 

w jego północno-środkowej części. Od południa, wschodu i północy gmina Siemyśl graniczy kolejno z 

innymi gminami powiatu kołobrzeskiego: Rymań, Gościno, Kołobrzeg, zaś od zachodu graniczy z 

dwoma gminami z powiatu gryfickiego: Brojce i Trzebiatów. 

Obszar gminy Siemyśl ma kształt wydłuŜony w kierunku południowo - wschodnim. 

Maksymalna długość wynosi ok. 18 km, a maksymalna szerokość – ok. 12 km. Wieś gminna Siemyśl 

leŜy w linii prostej w odległości: 

• 16,5 km od Kołobrzegu 

• 18,5 km od Trzebiatowa 

• 33 km od Świdwina 

• 48 km od Koszalina 

• 96 km od Szczecina. 

 

Rysunek nr 1. Okolice gminy Siemyśl i sąsiadujące z nią powiaty 

Układ komunikacyjno-transportowy pozwala dotrzeć do wszystkich miejscowości w gminie. Siemyśl 

leŜy poza głównymi szlakami komunikacyjnymi. Na terenie gminy brak jest dróg wojewódzkich. Drogi 

powiatowe o długości 60,6 km wymagają znacznych nakładów na remonty i modernizację (5,8 km 

tych drog nie ma nawierzchni utwardzonej). Drogi gminne mają długość 70 km. Tylko 2 km tych dróg 

ma nawierzchnie utwardzoną. Zwraca uwagę pilna potrzeba modernizacji drogi z Trzynika przez 

Helenowek do drogi nr 6. Osią rozwojową gminy w układzie północ-południe jest droga: Charzyno-

NieŜyn-Siemyśl-Gorawino. Drogi o znaczeniu pomocniczym w układzie wschód-zachód przebiegają 

przez miejscowości: 

• OłuŜna-Charzyno-Niemierze 
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• Gościno-NieŜyn-Byszewo 

• Słowenkowo-Trzynik-Siemyśl-(Morowo do drogi nr 102). 

Gmina Siemyśl zajmuje powierzchnię równą 107 km2, co stanowi 14,8% powierzchni całego powiatu. 

Zamieszkuje ją 3702 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009 r.). Cała gmina podzielona jest na 11 

sołectw, w tym na 15 miejscowości zamieszkałych.  

 

Rysunek nr 2. Podział gminy Siemyśl na sołectwa 

Przez gminę przepływają rzeki: Dębosznica – od strony zachodniej i Błotnica – od strony wschodniej, 

zaś największym jeziorem jest jezioro Kamica o powierzchni ok. 66 ha.  

 

Rysunek nr 3. Gmina Siemyśl 
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2.2. Sytuacja demograficzna 

Obecnie gminę Siemyśl zamieszkuje ogółem 3702 mieszkańców (stan na dzień 31.12.2009r.), z czego 

1911 to męŜczyźni, zaś 1791 osobową grupę stanowią kobiety. Struktura wieku z 2006 roku 

(opracowana przez GUS)  pokazuje, Ŝe społeczeństwo gminy Siemyśl jest społeczeństwem „starym”, 

a liczba mieszkańców od roku 2006 do końca roku 2009 wzrosła o 82 osoby. Ta rosnąca tendencja 

doprowadziła do tego, Ŝe gęstość zaludnienia z roku 2006, która (według GUS) wynosiła  

33,7 osób/km2, w roku 2009 wzrosła do 34,6 osób/km2. 

Ponad 47% osób czynnych zawodowo zatrudnionych jest w rolnictwie i leśnictwie, z tego większość w 

gospodarce indywidualnej. Z działalnością gospodarczą związanych jest 11,4% ludności czynnej 

zawodowo.  

Gmina Siemyśl boryka się z problemem bezrobocia od dłuŜszego czasu. Związane to jest z faktem, iŜ 

gmina jako obszar o charakterze rolniczym z przewagą byłych gospodarstw pegeerowskich i z nie 

najlepiej rozwiniętym rolnictwem indywidualnym, silnie odczuwa skutki transformacji. Zjawisko braku 

pracy dotyka najczęściej ludzi młodych o niskim wykształceniu. Z problemem tym na co dzień zmaga 

się około 11,4% mieszkańców gminy. 

 

 

Rysunek nr 4. Struktura wieku i płci według GUS (BDR, rok 2006) 

2.3. Warunki klimatyczne 

Polska leŜy w obszarze klimatu umiarkowanego przejściowego. Gmina Siemyśl znajduje się na 

terenie województwa zachodniopomorskiego. Klimat tych rejonów charakteryzuje się duŜą 

róŜnorodnością i zmiennością ze względu na ścieranie się w tym obszarze klimatu morskiego z 
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klimatem lądowym oraz z wpływu czynników lokalnych na ukształtowanie się zjawisk pogodowych. 

Gmina Siemyśl, ze względu na połoŜenie w północnej części województwa, naleŜy do klimatu 

morskiego łagodnego (wg Prawdziwca). Bałtyk w zimę ociepla klimat gminy, aby w trakcie lata go 

ochładzać, co powoduje niską amplitudę roczną temperatur.  

Wiosną, na terenie gminy Siemyśl, moŜna odczuć suche, mroźne wiatry północno-wschodnie i 

wschodnie. W lecie przewaŜają chłodne wiatry północno-zachodnie i zachodnie, które często mogą 

przynosić opady deszczu. Jesienią zaś wieją ciepłe wiatry południowo-zachodnie. 

2.4. Ukształtowanie powierzchni 

Gmina Siemyśl połoŜona jest na Równinie Gryfickiej, stąd większość obszaru gminy to tereny 

równinne. Im bardziej na południe gminy, tym bardziej zaznacza się róŜnica w ukształtowaniu 

powierzchniowym. Równiny, które dominują na zdecydowanej większości obszaru gminy, 

przekształcają się w typ rzeźby niskopagórkowatej i falistej.  

2.5. Sytuacja gospodarcza 

Działalność gospodarcza w gminie Siemyśl prowadzona jest na niewielką skalę. Poza rolnictwem 

działalność w systemie REGON (według danych GUS za 2009 rok) prowadziło 296 podmiotów 

gospodarczych, z czego 289 naleŜało do sektora prywatnego, 7 zaś do sektora publicznego. Do 

najwaŜniejszych zakładów naleŜy zaliczyć: 

• „Nord Fish” – zakład przetwórstwa rybnego 

• „Rybak” – zakład przetwórstwa rybnego 

• „Trakbud” – zakład przemysłu drzewnego 

• „Konsorcjum Andziak” w Białokurach – zakład sprzętu dla przemysłu spoŜywczego 

• GS Samopomoc Chłopska – ośrodek obsługi rolnictwa 

• Zakład produkcji sprzętu wędkarskiego w Kędrzynie 

• „Lind” Sp. z o.o. w Kędrzynie 

• „GEO-BUD” - firma budowlana w Siemyślu 

• „Justa” - Pracownia Projektowania Wnętrz w Charzynie 

2.6  Przyroda i walory turystyczne 

Gmina Siemyśl leŜy na Równinie Gryfickiej, dlatego teŜ w przewaŜającej większości jest gminą 

rolniczą. Lasy, które znajdują się głównie we wschodniej części gminy w okolicach jeziora  Kamienica i 

doliny Parsęty, zajmują 1746,7 ha, co daje około 16,3% całej powierzchni gminy, zaś uŜytki rolne 

zajmują 75% powierzchni. Obszar gminy cechuje harmonia i piękno krajobrazu leśno-rolniczego, 

czyste powietrze i cisza. Do najatrakcyjniejszych terenów gminy naleŜy zaliczyć okolice jeziora 

Kamica, parki dworskie, pomniki przyrody (głazy narzutowe i okazałe drzewa). Lasy mają istotne 

znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego oraz mają 
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szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Lasy publiczne podlegają administracji 

Nadleśnictwa Gościno, które podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. Flora 

gminy jest bogata i zróŜnicowana, występują tu duŜe skupiska roślin rzadkich. Na terenie gminy 

Siemyśl znajduje się część przepięknego kompleksu leśnego połoŜonego w dolinie Błotnicy i wokół 

Jeziora Kamienica. Jest to mozaika bagnistych olsów, łęgów, buczyn Ŝyznych, kwaśnych i 

źródliskowych, na obrzeŜach okolonych borami mieszanymi. Występuje tu co najmniej 13 gatunków 

roślin chronionych (w tym m.in. podrzeń śebrowiec, kukułka plamista i w ogromnych ilościach 

wiciokrzew pomorski) oraz ponad 20 gatunków zagroŜonych na Pomorzu i rzadko spotykanych (np. 

złoć pochwowata, stokłosa benekena, przetacznik górski i rutewka orlikolistna). Krajobraz urozmaicają 

liczne źródliska, strumienie spływające do jeziora, potęŜne drzewa o rozmiarach pomnikowych, 

torfowiska kotłowe i polany z wilgotnymi, storczykowymi łąkami.  

Istotnym elementem, który korzystnie wpływa na atrakcyjność tych rejonów są równieŜ zabytki, do 

których naleŜą m.in.: 

Siemyśl: 

• neogotycki kościół pw. św. Stanisława Kostki (1866 r.)  

• dawny młyn koniec XIX wieku  

• dwór z 1863 r.  

 

 

 

 

 

             Rysunek nr 5. Kościół w Siemyślu 

 

 

 

 

Charzyno: 

• neogotycki kościół pw. św. Franciszka z AsyŜu (XIX wiek)  

• młyn z XIX wieku  

 

 

 

 

Rysunek nr 6. Kościół w Charzynie 
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Kędrzyno: 

• dwór murowany 1 poł. XIX wieku  

Trzynik: 

• neogotycki kościół filialny pw. św. Kazimierza (połowa XIX w.)  

• dwór z końca XIX wieku  

 

 

 

Rysunek nr 7. Kościół w Trzyniku 

 

 

 

 

 

 

Niemierze: 

• kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XV-XVII w.)  

 

Rysunek nr 8. Kościół w Niemierzu 

 

 

 

 

 

 

NieŜyn: 

• neogotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XII, XVII, XIX w.)  

• dawna kaplica ewangelicka (obecnie karczma, koniec XIX w.) 

 

 Rysunek nr 9. Kościół w NieŜynie 
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Unieradz: 

• romański kościół pw. św. Michała Archanioła (murowany z kamieni polnych w XIII w., wieŜa z 

XV w.) 

 

 

Rysunek nr 10. Kościół w Unieradzu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszemierzyce: 

• dwór murowany (koniec XIX w.)  

Tabela 1. Zestawienie obiektów i obszarów chronionych na terenie gminy Siemyśl 

Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Siemyśl 

Obszary Chronionego 

Krajobrazu 

„Jezioro Kamienica i dolina Błotnicy”  o powierzchni 345 ha - 

niezeutrofizowane jezioro oraz kompleks lasów liściastych buczyn, 

grabów, łęgów i olsów. 

Obszar Natura 2000 

„Kemy Rymańskie” o powierzchni 341,12 ha - obszar ten został 

wyznaczony na podstawie Dyrektywy Siedliskowej (Specjalne 

Obszary Ochrony – SOO) obszar leśny o charakterze zbliŜonym do 

naturalnego oraz jezioro Kamienica.  

Lasy pełnia funkcję wodochronną. 

UŜytki ekologiczne 

„Byszewskie Błota”- ochrona unikalnych walorów róŜnorodności 

biologicznej oraz lęgowej awifauny wodno-błotnej, 

„Mszary Siemyślańskie” – ochrona unikalnych walorów 

róŜnorodności biologicznej oraz ochrona lęgowej awifauny  

wodno-błotnej,ochrona miejsc rozrodu i przebywania 

bezkręgowców. 

„Jezioro Trzynik DuŜy i Mały” – ochrona unikalnych walorów 

róŜnorodności biologicznej i ochrona lęgowej awifauny wodno-

błotnej. 

„Jezioro Kamienica” – ochrona unikalnych walorów róŜnorodności 

biologicznej, ochrona regionalnych walorów krajobrazowych, 
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ochrona stanowisk ptaków wodno-błotnych, ochrona krajobrazu, 

ochrona płatów buczyny – siedliska dla ptaków wróblowatych. 

„Bagno pod Górą Białokurską” – zachowanie walorów 

przyrodniczych  krajobrazowych mokradła i oczka śródpolnego, ze 

zbiorowiskami szuwarowymi i zaroślami o charakterze naturalnym, 

z rzadko spotykanymi, zagroŜonymi i chronionymi gatunkami roślin 

oraz zwierząt.  

„Kemy Rymańskie” PLH 320012 

3. Ogólna charakterystyka obszaru 

Jest to kompleks lasów, łąk i jezior łączący korytarz ekologiczny doliny Mołstowej z korytarzem 

Dębosznicy i Błotnicy, a jego powierzchnia wynosi 2644,8 ha. Obszar cechuje się bardzo 

zróŜnicowaną rzeźbą terenu. Jej charakterystycznym elementem są wyraźnie zaznaczające się w 

krajobrazie wzgórza kemowe. Wznoszą się one do 35 m ponad powierzchnię sąsiednich obniŜeń, 

zajmowanych przez łąki, torfowiska mszarne i lasy bagienne. Wzgórza pokryte są lasami, głównie 

kwaśnymi dąbrowami (z duŜą powierzchnią starodrzewi) z masowo występującą borówką czarną, 

orlicą pospolitą i trzcinnikiem leśnym. W miejscach niŜej połoŜonych walorami przyrodniczymi 

wyróŜniają się rozległe bagienne brzeziny i lasy brzozowo-sosnowe oraz lasy łęgowe, grądy, Ŝyzne i 

kwaśne buczyny oraz kompleksy wilgotnych łąk i szuwarów. Rozproszone są niewielkie 

powierzchniowo, ale dobrze zachowane mszary śródleśne, źródliska, murawy napiaskowe i świeŜe 

łąki. W jeziorach malowniczo połoŜonych wśród lasów, licznie występują grąŜele i grzybienie białe. 

Klasy siedlisk % pokrycia 

Lasy iglaste 7% 

Lasy liściaste 46% 

Lasy mieszane 14% 

Siedliska łąkowe i zaroślowe (ogólnie) 16% 

Siedliska rolnicze (ogólnie) 14% 

Wody śródlądowe (stojące i płynące) 3% 

Wartość przyrodnicza 

Obiekt o wysokiej róŜnorodności przyrodniczej, z szatą roślinną o duŜym stopniu naturalności. 

Wyjątkowo piękne fragmenty dąbrowy acidofilnej. Dobrze wykształcone siedliska bagienne, z 

priorytetowymi siedliskami: bory i lasy bagienne, lasy łęgowe. Stwierdzono tutaj występowanie 2 

gatunków płazów z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. W obszarze odnotowano teŜ 18 

gatunków roślin objętych ochroną prawną. Znamiennym elementem krajobrazu obszaru są potęŜne 

drzewa (głównie dęby, buki, lipy, graby). 12 z nich przekracza 4 m obwodu (najokazalszy dąb osiąga 

rozmiar 610 cm), kilkadziesiąt ma ponad 3 m obwodu. Ostoja ma teŜ walory ornitologiczne (obecność 

lęgowych gatunków drapieŜnych, takich jak: orlik krzykliwy, kania rdzawa). Na północ od Rymania 

oraz przy jeziorze Kamienica wspaniale zachowane grodziska. 
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ZagroŜenia 

UŜytki zielone ulegają degradacji w związku z upadkiem hodowli. DuŜa ich część została niegdyś 

zmeliorowana, a zaniedbane urządzenia nie zawsze spełniają swoją rolę, np. nie zatrzymują wody w 

okresie deficytu. 

Struktura własności 

Skarb Państwa - 80%, własność prywatna - 20%. 

Pomniki przyrody 

Głównymi celami takich form ochrony przyrody są: 

• zatrzymanie degradacji środowiska; 

• utrzymanie dotychczasowych wartości przyrody; 

• zachowanie równowagi ekologicznej. 

Na terenie gminy Siemyśl występują takie obiekty przyrodnicze, które noszą miano „pomników 

przyrody”. Są to pojedyncze drzewa, grupy drzew i aleje. 

4. Tabela 2. Pomniki przyrody objęte ochroną na terenie gminy Siemyśl 
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3. ANALIZA SWOT 

3.1. Czynniki wewnętrzne 

 Mocne strony 

Stan przyrody i środowiska 

⇒ stosunkowo dobre jakościowo zasoby wód podziemnych i powierzchniowych, 

⇒ dobry stan powietrza atmosferycznego, sprzyjające warunki aerosanitarne, 

⇒ brak udokumentowania dzikich wysypisk, 

⇒ duŜe walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

⇒ bogate środowisko kulturowe gminy (duŜa ilość zabytków), 

⇒ aktywność gminy w edukacji ekologicznej społeczeństwa. 

Stan infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska 

⇒ ciągła modernizacja dróg gminnych na terenie Siemyśla  

⇒ przynaleŜność do Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

⇒ kontrola i ewentualna niezwłoczna likwidacja "dzikich wysypisk", 

⇒ dostęp do środków na rozbudowę i modernizację infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska, 

duŜe wydatki na inwestycje, 

⇒ duŜy stopień realizacji przedsięwzięć z zakresu modernizacji infrastruktury technicznej słuŜącej 

ochronie środowiska (budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ramach projektów 

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty). 

Sfera gospodarcza 

⇒ duŜe zasoby i rezerwy siły roboczej, 

⇒ atrakcyjne rezerwy terenu pod zainwestowanie, 

⇒ duŜe moŜliwości rozwoju inwestycji z zakresu budownictwa jedno i wielorodzinnego, 

⇒ działania inicjatywne władz lokalnych na rzecz pobudzenia i wzrostu przedsiębiorczości, 

obniŜanie podatków dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych, 

⇒ nieagresywna w stosunku do środowiska tradycyjna gospodarka rolna, moŜliwy rozwój 

przyjaznych środowisku przyrodniczemu form gospodarowania,  

⇒ korzystne warunki do rozwoju przyjaznych dla środowiska form turystyki. 

 Sfera społeczna 

⇒ dbałość o zachowanie dóbr kulturowo – społecznych regionu, 

⇒ działalność edukacyjna szkół, 

⇒ wprowadzanie do programów edukacji formalnej zagadnień ochrony przyrody i środowiska, 

działalność szkolnych kół zainteresowań, 

⇒ niska gęstość zaludnienia, moŜliwość rozwoju agroturystyki, 
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Sfera prawna i polityczna 

⇒ nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 

Słabe strony 

Stan przyrody i środowiska 

⇒ konieczność ochrony gleb o wysokiej Ŝyzności, 

⇒ duŜe rozdrobnienie gospodarstw. 

Stan infrastruktury słuŜącej ochronie środowiska 

⇒ nie objęcie systemem sieci kanalizacji sanitarnej wszystkich mieszkańców gminy, 

⇒ konieczność wymiany sieci wodociągowej z azbestu na PCV, 

⇒ wciąŜ niewystarczający stopień rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie 

gminy. 

Sfera społeczna 

⇒ bezrobocie,  

⇒ mała mobilność zasobów pracy, 

⇒ małe zaangaŜowanie kapitału zewnętrznego w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na 

terenie gminy, 

3.2. Czynniki zewnętrzne 

Szanse 

Sfera prawna i polityczna 

⇒ nowoczesne przepisy ochrony przyrody i środowiska, w tym przepisy związane z koniecznością 

wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, i monitoringu stanu środowiska, 

⇒ wprowadzenie nowych zasad finansowania inwestycji i działań proekologicznych (preferencyjne 

kredyty, ulgi podatkowe, dotacje z budŜetu państwa), 

⇒ moŜliwość uzyskiwania dotacji i poŜyczek z funduszy krajowych i zagranicznych na inwestycje 

zmniejszające uciąŜliwość gospodarki dla środowiska oraz na rozwój infrastruktury,  

⇒ prawny nakaz opracowywania programów ochrony środowiska przez jednostki administracji 

samorządowej, 

⇒ wzrost uspołecznienia procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan środowiska, 

⇒ doskonalenie krajowego systemu formalnej edukacji środowiskowej, 

⇒ wdroŜenie instrumentów prawno-ekonomicznych mobilizujących do realizacji inwestycji pro-

środowiskowych wynikających ze strategii krajowych oraz przyjętych zobowiązań 

międzynarodowych, 

⇒ rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej z krajami UE na szczeblu samorządów w celu 
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wymiany doświadczeń w zakresie proekologicznych metod gospodarowania. 

Sfera przyrodnicza i społeczno – gospodarcza 

⇒ moŜliwość objęcia ochroną prawną nowych obiektów – siedlisk i stanowisk występowania 

gatunków cennych,  

⇒ moŜliwość wdroŜenia programów rolno-środowiskowych UE  

⇒ moŜliwość uzyskania zewnętrznego (krajowego i/lub zagranicznego) wsparcia finansowego 

programów ochrony róŜnorodności przyrodniczej oraz realizacji programu zalesiania gruntów o 

niskiej przydatności rolniczej, 

⇒ wspieranie inicjatyw organizacji i instytucji zmierzających do uzyskania pomocy finansowej 

programów UE na rozwój infrastruktury ochrony środowiska, 

⇒ wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych zmierzających do uzyskania dofinansowania 

inwestycji eliminujących zagroŜenia dla środowiska i wspierających rozwój zrównowaŜony ze 

środków krajowych i zagranicznych, 

⇒ wzrost krajowego i zagranicznego popytu na „zdrową Ŝywność”, bezpieczne dla środowiska 

formy sportu i rekreacji, turystyki i kontaktu z przyrodą, 

⇒ rozwijanie rolnictwa ekologicznego, 

⇒ zachowanie istniejących walorów przyrodniczych, na bazie których moŜliwy jest rozwój turystyki 

i innych usług (zaplecze wypoczynkowe wybrzeŜa bałtyckiego), 

⇒ tworzenie wielorakiej sfery usług, co spowoduje zwiększenie dochodów mieszkańców gminy.  

⇒ stworzenie moŜliwości zbytu podstawowych płodów rolnych (zboŜa, mleka, warzyw). 

ZagroŜenia 

Sfera prawna i polityczna 

⇒ brak skutecznych przepisów z zakresu budownictwa i zagospodarowania przestrzennego 

zabezpieczających krajobraz przed degradacją (np. wznoszeniem budynków o formie 

niedostosowanej do krajobrazu), 

⇒ opóźnienia w przygotowywaniu nowych aktów prawnych i przepisów wykonawczych 

dotyczących ochrony przyrody i środowiska, 

Sfera przyrodnicza i społeczno - gospodarcza 

⇒ niszczenie środowiska naturalnego, rosnąca presja turystyczna na obszarach o najcenniejszych 

walorach przyrodniczych, 

⇒ występowanie procesów recesyjnych w gospodarce kraju, 

⇒ intensyfikacja produkcji rolnej prowadząca do wzrostu nawoŜenia, stosowania pestycydów, 

zaniku lokalnych (rodzimych) odmian roślin uprawnych i ras zwierząt hodowlanych, 

⇒ wciąŜ niewystarczający stan infrastruktury drogowej (modernizacja przyjazna środowisku), 

⇒ zwiększenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. 
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4. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA GMINY SIEMYŚL 

4.1. Zasoby wodne 

4.1.1. Wody powierzchniowe 

Długość wód płynących na terenie gminy wynosi 31 km, natomiast wody stojące zajmują obszar 80,2 

ha. Gmina Siemyśl połoŜona jest pomiędzy rzekami Dębosznicą (około 32 km), od strony zachodniej , 

a Błotnicą (około 26 km) od strony wschodniej. Na terenie gminy długości rzek 

wynoszą: Dębosznica 16 km, zaś długość biegu rzeki Błotnicy – 14 km.. Jeszcze jednym ciekiem 

płynącym na terenie gminy Siemyśl jest Linianka o długości 1 km. Rzeki Dębosznica i Błotnica łączą 

się w pobliŜu miejscowości Nowogardek i wpływają do jeziora Resko Przymorskie. Jezioro to posiada 

bezpośrednie połączenie z Bałtykiem. 

Rzeka Błotnica, płynąca na terenie gminy Siemyśl naleŜy do następujących klasy czystości, w 

zaleŜności od grupy zanieczyszczeń: 

•  substancje organiczne – II klasa, 

• substancje mineralne – I klasa, 

• substancje biogenne – III klasa, 

• zawiesina – III klasa, 

• stan sanitarny – II klasa, 

• hydrobiologia, seston/chlorofil „a” – II/I. 

Rzeka Dębosznica  naleŜy do następujących klasy czystości, w zaleŜności od grupy zanieczyszczeń: 

•  substancje organiczne – II klasa, 

• substancje mineralne – I klasa, 

• substancje biogenne – II klasa, 

• zawiesina – I klasa, 

• stan sanitarny – III klasa, 

• hydrobiologia, seston/chlorofil „a” – II/I. 

4.1.2. Wody podziemne 

Wody podziemne słuŜą głównie zaspokojeniu potrzeb komunalnych i przemysłu. W ostatnich latach 

notuje się spadek zuŜycia wody podziemnej. Spowodowane jest to zmniejszonym zapotrzebowaniem 

na cele przemysłowe (spadek produkcji) oraz oszczędną gospodarkę wodą. Na podstawie naturalnej 

izolacji wód podziemnych, a więc wraŜliwości na ich zanieczyszczenie, rozdzielono je na wody 

wgłębne i gruntowe. 

Do wód wgłębnych zaliczono poziomy wodonośne głownie o charakterze subartezyjskim lub 

artezyjskim oraz o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń. Gmina Siemyśl znajduje 

się w granicach kołobrzesko-pomorskiego regionu wodonośnego. Główny poziom wodonośny 

występuje tu w utworach czwartorzędowych, głównie zlodowacenia bałtyckiego. Wody podziemne 
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powinny być w pierwszej kolejności przeznaczone do zaopatrzenia ludności. W ostatnich latach na 

terenie powiatu obserwuje się zmniejszone zapotrzebowanie na wodę, głównie na cele przemysłowe. 

Wpływa na to spadek produkcji, a takŜe oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi, często 

spowodowane wprowadzaniem obiegu zamkniętego w przemyśle. Główną przyczyną kształtowania 

się tak niskiej jakości wód podziemnych w powiecie kołobrzeskim były zanieczyszczenia pochodzenia 

antropogenicznego oraz geogenicznego. W większości przeprowadzonych badań wpływ ten był 

spowodowany związkami Ŝelaza i manganu oraz związkami azotu. Zanieczyszczenia związkami 

Ŝelaza oraz manganu miały charakter typowo geogeniczny i powstały w wyniku szeregu 

przyrodniczych oraz geologicznych uwarunkowań. Natomiast zawartość związków azotu 

uwarunkowana była wpływem czynników antropogenicznych spowodowanych przede wszystkim 

przedostawaniem się do wód podziemnych zanieczyszczeń rolniczych, bytowych oraz komunalnych. 

Zanieczyszczenia tego rodzaju miały szczególny wpływ na wody gruntowe. 

4.2. Powierzchnia ziemi – gleby 

Na terenie gminy Siemyśl, ze względu na konsekwencje ostatniego zlodowacenia, dominują gleby, 

które wytworzyły się z powierzchniowych utworów czwartorzędowych. 

W zachodniej części gminy warstwę czwartorzędową stanowią torfy i muły w dnach dolin i na 

obszarach równin biogenicznych, środkową części gminy stanowią gliny zwałowe i gliniaste piaski 

lodowcowe wyŜyn morenowych, zaś w części północno-wschodniej – piaski i piaski ze Ŝwirami równin 

i stoŜków sandrowych oraz wysoczyzn kremowych. Na terenie gminy są gleby o III, IV, V klasie 

bonitacyjnej.  

UŜytki rolne zajmują 74,3 % powierzchni gminy (7 984 ha). Jednym z czynników degradujących 

środowisko przyrodnicze, a w szczególności tereny uŜytkowane rolniczo jest erozja gleb. Nasilenie 

procesów erozji wietrznej wywołane jest m.in. przez likwidację roślinności. W celu przeciwdziałania 

nasilonej erozji wietrznej naleŜy podjąć następujące działania: 

wprowadzać zadrzewienia i zakrzewienia w postaci ciągów szpalerowych oraz remiz śródpolnych i 

śródłąkowych w obniŜeniach terenowych, na miedzach, wzdłuŜ dróg i cieków. Tworzone enklawy 

zieleni oprócz funkcji ochronnej przed procesami erozyjnymi wzbogacają walory  krajobrazowe oraz 

stanowią miejsca bytowania, migracji i rozrodu organizmów. 

4.3. Powietrze atmosferyczne 

O jakości powietrza na danym obszarze decyduje zawartość w nim róŜnorodnych substancji, których 

koncentracja jest wyŜsza od warunków naturalnych. Poziomy stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu 

wynikają bezpośrednio z wielkości emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz warunków 

meteorologicznych. Istotny jest takŜe wpływ zanieczyszczeń napływowych (transgranicznych) 

z obszarów sąsiednich, jak teŜ atmosferycznych przemian fizyko-chemicznych. Procesy te mają wpływ 

zarówno na kształtowanie się tzw. tła zanieczyszczeń, które jest wynikiem ustalania się stanu 

równowagi dynamicznej w dalszej odległości od źródła emisji, jak równieŜ na zasięg występowania 

podwyŜszonych stęŜeń w rejonie bezpośredniego oddziaływania źródeł. 
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Z punktu widzenia źródeł emisji wyszczególnia się emisje ze źródeł punktowych (sektor energetyczno-

przemysłowy), powierzchniowych (sektor komunalno-bytowy) i liniowych (transport samochodowy). 

Najbardziej uciąŜliwe dla powietrza jest spalanie paliw stałych (węgla, koksu), które powoduje tzw. 

niską emisję. Rozwiązania w zakresie infrastruktury komunalnej i mieszkalnictwa mają wpływ na 

jakość powietrza. Tworzenie nowoczesnego systemu zaopatrzenia w ciepło wiąŜe się z: 

- eliminacją lokalnych kotłowni węglowych poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej, 

- zamianą lokalnych kotłowni węglowo – koksowych na samoobsługowe kotłownie olejowe, 

gazowe, a najlepiej na biomasę, 

- modernizacją sieciowych źródeł ciepła i wzrost ich sprawności poprzez poprawę jakości paliwa, 

automatyzację procesów.  

DuŜy wpływ na oszczędność zuŜycia ciepła, a w rezultacie pośrednio mniejszą emisję, mają zabiegi 

termomodernizacyjne budynków: unikanie strat poprzez nieszczelności, poprawa izolacyjności, 

ocieplanie budynków. 

Ze względu na brak danych dotyczących samej gminy Siemyśl odniesiono się do wyników oceny 

jakości powietrza dla powiatu kołobrzeskiego. Powiat kołobrzeski dla celów oceny jakości powietrza 

za 2008 r. pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, 

benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu  i 

benzo(a)piranu zaliczony został do strefy powiat kołobrzeski (kod: PL.32.07.p.01). 

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie klasyfikacji dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia (poziomów 
dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego) – według rocznej oceny jakości 
powietrza za 2008r. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla strefy -  

ochrona zdrowia 
Nazwa 
strefy 

Kod strefy 
Obszar 
strefy 

S
O

2
 

N
O

2
 

P
M
1
0
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b
 

C
6
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6
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M
1
0
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d
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1
0
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N
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M
1
0
) 

O
3
 (d
c)
 

O
3
 (d
t)
 

strefa 
powiat 
kołobrzeski 

PL.32.07.p.01 
powiat 
kołobrzeski 

A A A A A A A A A A C D2 

Tabela 4. Zbiorcze zestawienie klasyfikacji dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin (poziomów dopuszczalnych, 
docelowych i celu długoterminowego) – według rocznej oceny jakości powietrza za 
2008r. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla strefy -  

ochrona zdrowia 
Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy 

SO2 NO2 O3 (dc) O3 (dt) 

strefa powiat 
kołobrzeski 

PL.32.07.p.01 
powiat 

kołobrzeski 

 
 
A 

 
 
A 

 
 
A 

 
 

D2 
d(c) – poziom docelowy; d(t) – poziom celu długoterminowego 

Źródło: WIOŚ w Szczecinie 
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Tabela 5. Rodzaje i ilość zanieczyszczeń na terenie powiatu kołobrzeskiego 

Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego, będąca wynikiem bieŜących ocen jakości 

powietrza za 2008 r., przeprowadzonych według obowiązujących kryteriów wykazała, iŜ na obszarze 

powiatu kołobrzeskiego nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości dla wszystkich objętych 

oceną zanieczyszczeń: SO2, NO2, NOx, C6H6, CO, pył PM10, Pb oraz O3. Zarówno dla celu ochrona 

zdrowia, jak teŜ ochrony roślin wszystkim zanieczyszczeniom przypisana została „klasa A”, co 

oznacza, iŜ powiat kołobrzeski nie był strefą wskazaną do opracowania dla niej programu 

naprawczego jakości powietrza (POP). 

Podobnie jak w innych rejonach Polski, równieŜ w województwie zachodniopomorskim (takŜe w 

gminie Siemyśl) największy problem stanowią zanieczyszczenia pyłowe, przede wszystkim drobne 

cząstki pyłu zawieszonego PM10 oraz zawarty w tym pyle benzo(a)piren. W emisji tych 

zanieczyszczeń do powietrza największy udział ma emisja powierzchniowa pochodząca z ogrzewania 

mieszkań. Na obszarach, które nie są objęte pomiarami, mogą występować lokalne zagroŜenia 

wynikające między innymi ze stosowania w paleniskach domowych paliwa złej jakości, spalanie 

szkodliwych odpadów typu PET. Ograniczenie tego typu zagroŜeń wymaga zarówno ciągłej edukacji 

ekologicznej, jak i stwarzania zachęt ekonomicznych do stosowania paliw mniej szkodzących 

środowisku (gaz, olej opałowy). 

Najistotniejsze punktowe źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu kołobrzeskiego: 

• Miejska Energetyka Cieplna JSGM w Kołobrzegu.  

Produkcja ciepła dla miasta. Źródło emisji zanieczyszczeń: dwie duŜe kotłownie węglowe – 

Centralna Ciepłownia - 1 o mocy 33,8 MW (wyposaŜona w cyklonowe urządzenia odpylające) 

oraz Centralna Ciepłownia - 2 o mocy 42,2 MW (wyposaŜona w elektrofiltry). Kotłownie 

pokrywają większość potrzeb komunalnych i są w dobrym stanie technicznym,  są 

systematycznie remontowane.  

• „Arla-Foods” Sp. z o.o. – zakład produkcyjny w Gościnie  

Produkcja wyrobów mleczarskich. Źródło emisji zanieczyszczeń: kotłownia opalana gazem 

ziemnym.  

• Wytwórnia Mas Bitumicznych i Węzła Betoniarskiego w Rościęcinie (właściciel: POL-DRÓG Sp. 

z o.o. w Wałczu) .  
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Źródło emisji zanieczyszczeń: kotłownia opalana olejem opałowym NaleŜy do Grupy 

Kapitałowej  

POL-DRÓG we Wrocławiu. W trakcie kontroli WIOŚ w latach 2002-2003  stwierdzono, Ŝe stan 

techniczny linii produkcyjnej jest niezgodny z pozwoleniem na wprowadzenie pyłów i gazów do 

powietrza. Nie zainstalowano urządzeń drugiego stopnia  odpylania. WIOŚ skierował do 

Starosty Kołobrzeskiego wniosek o cofniecie pozwolenia.  

4.4. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

4.4.1. Lasy 

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze. Są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego 

oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego. Lasy publiczne podlegają 

administracji Nadleśnictwa Gościno, które z kolei podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Szczecinku. Tereny zalesione w gminie Siemyśl zajmują powierzchnię 1746,7 ha, co stanowi około 

16,3% powierzchni całej gminy. Lasy znajdują się we wschodniej części gminy.  

Flora gminy jest bogata i zróŜnicowana, występują tu duŜe skupiska roślin rzadkich. Na terenie gminy 

Siemyśl znajduje się część przepięknego kompleksu leśnego połoŜonego w dolinie Błotnicy i wokół 

Jeziora Kamienica. Jest to mozaika bagnistych olsów, łęgów, buczyn Ŝyznych, kwaśnych i 

źródliskowych, na obrzeŜach okolonych borami mieszanymi.. Występuje tu co najmniej 13 gatunków 

roślin chronionych (w tym m.in. podrzeń Ŝebrowiec, kukułka plamista i w ogromnych ilościach 

wiciokrzew pomorski) oraz ponad 20 gatunków zagroŜonych na Pomorzu i rzadko spotykanych (np. 

złoć pochwowata, stokłosa benekena, przetacznik górski i rutewka orlikolistna). Krajobraz urozmaicają 

liczne źródliska, strumienie spływające do jeziora, potęŜne drzewa o rozmiarach pomnikowych, 

torfowiska kotłowe i polany z wilgotnymi, storczykowymi łąkami. Obszar ten dotychczas nie podlegał 

ochronie i dopiero przed kilku laty docenione zostały jego walory przyrodnicze (pojawiła się propozycja 

utworzenia obszaru chronionego krajobrazu) (Jasnowska i in. 1996). Obecnie stanowi część ostoi 

siedliskowej Natura 2000 "Kemy Rymańskie". 

4.5.  Zasoby surowcowe 

W gminie Siemyśl eksploatuje się kopaliny pospolite, takie jak: kruszywa naturalne. Niedaleko Świecia 

Kołobrzeskiego znajduje się piaskownia „Morowo”, prowadząca eksploatację piasków 

fluwioglacjalnych. Eksploatacja kruszyw odbywa się takŜe koło Trzynika i Charzyna.  

4.6. Infrastruktura techniczna 

4.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa 

W gminie Siemyśl istnieje czynna sieć wodociągowa. AŜ około 76% ludności korzysta z ujęć 

wodociągowych wody podziemnej o dobrej jakości. Zasoby te są w pełni wystarczające. Na 

północnym obszarze gminy znajduje się część podziemnego zbiornika z wodą pitną dla miasta 
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Kołobrzeg. Z ujęć własnych korzysta większość zakładów produkcyjnych. Bardzo podobnie wygląda 

sytuacja w innych miejscowościach, które nie mają własnych systemów wodociągowych.  

W tabeli poniŜej zostały przedstawione najwaŜniejsze informacje dotyczące sieci wodociągowej w 

gminie  Siemyśl. 

Tabela 6. Parametry sieci wodociągowej  

Lata 
Gmina Siemyśl 

2008 2009 
Długość czynnej sieci wodociągowej 
rozdzielczej (bez przyłączy) [km] 

52,1 52,1 

Liczba przyłączy [szt.] 435 435 
Woda dostarczona gospodarstwom 
domowym [dam3] 

80,9 81,5 

Ludność korzystająca z sieci 
wodociągowej [osób] 

2 686 2 712 

Długość sieci wodociągowej [km] 119,6 
Poziom zwodociągowania [%] 73,3 

Dane: GUS za 2008 i 2009 rok. (1 dam3 = 1 tys. m3), UG 

Gmina Siemyśl posiada system czynnej sieci kanalizacyjnej. Część gminy nie jest skanalizowana i 

musi korzystać z pomocy wozów asenizacyjnych. W całej gminie istniały do niedawna   

2 oczyszczalnie ścieków. Zostały one zlikwidowane w ramach realizowanego przez Związek Miast i 

Gmin Dorzecza Parsęty projektu „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”. 

Gmina Siemyśl przystąpiła do Związku Miast i gmin Dorzecza Parsęty z dniem 1 kwietnia 2006 r. 

Obecnie gospodarką ściekową na terenie Gminy Siemyśl zarządzają  Miejskie Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu, które odprowadzają ścieki do oczyszczalni w Korzyścienku 

k/Kołobrzegu. 

W tabeli poniŜej zostały przedstawione najwaŜniejsze informacje dotyczące sieci kanalizacyjnej w 

gminie  Siemyśl. 

Tabela 7. Parametry sieci kanalizacyjnej 

Lata 
Gmina Siemyśl 

2008 2009 
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej (bez 
przyłączy) [km] 

13,1 13,2 

Liczba przyłączy [szt.] 199 199 
Ścieki odprowadzone  [dam3] 37,1 37,8 
Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej [osób] 

1 530 1 545 

Długość zbiorczej sieci kanalizacyjnej [km] 95,5 
Poziom skanalizowania [%] 41,7 

Dane: GUS za 2008 i 2009 rok. (1 dam3 = 1 tys. m3), UG 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

25 

Z końcem 2010 roku Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zrealizował projekt pn.  

„Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, współfinansowany ze środków z 

Funduszu Spójności. Przedsięwzięcie, którego całkowita wartość wynosi 180,0 mln euro, realizowane 

jest na obszarze 22 miast i gmin związkowych. Generalnym celem przedsięwzięcia jest poprawa 

jakości środowiska oraz ochrona dorzecza Parsęty (rzeki, która wpływa bezpośrednio do morza 

Bałtyckiego), jednego z atrakcyjniejszych przyrodniczo i turystycznie regionów w Polsce. 

Przedsięwzięcie ma na celu wyposaŜenie gmin na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w 

zbiorcze systemy odprowadzania ścieków spełniające wymagania dyrektywy Unii Europejskiej 91/271, 

zapewnienie właściwej gospodarki osadami oraz zapewnienie wody o odpowiedniej jakości dla 

mieszkańców. Program inwestycyjny będzie realizowany w ramach grupy projektów (3 projekty 

inwestycyjne oraz 1 projekt pomocy technicznej), w oparciu o 3 rejony. 

Podział na rejony przebiega wokół trzech największych ośrodków miejskich – Białogardu, Kołobrzegu i 

Szczecinka. W kaŜdym z rejonów jeden podmiot jest odpowiedzialny za realizację zadań 

inwestycyjnych i jest operatorem systemu wodno-ściekowego w danym rejonie. Podmiotami 

odpowiedzialnymi w poszczególnych rejonach są:  

• Rejon I - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie, 

• Rejon II - Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Kołobrzegu, 

• Rejon III - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku.  

W skład poszczególnych rejonów wchodzą gminy:  

• Rejon I - gmina miejska Białogard, gmina wiejska Białogard, gmina Biesiekierz, miasto i 

gmina Bobolice, miasto i gmina Karlino, miasto i gmina Połczyn Zdrój, gmina Rąbino, gmina 

Tychowo, 

• Rejon II - gmina miejska Kołobrzeg, gmina wiejska Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina 

Gościno, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Sławoborze, gmina Ustronie Morskie, 

• Rejon III - gmina miejska Szczecinek, gmina wiejska Szczecinek, miasto i gmina Barwice, 

miasto i gmina Biały Bór, miasto i gmina Borne Sulinowo, gmina Grzmiąca. 

4.6.2. Zaopatrzenie w energię  

W zakresie zaopatrzenia gminy w energię elektryczną nie stwierdzono braków i przerw w dostawach 

prądu. Brak jest takŜe wykorzystywania źródeł energii odnawialnej. Nie ma przeszkód w zwiększeniu 

poboru mocy na potrzeby zasilania przedsiębiorstw lokalizowanych na terenie gminy. 

4.6.3. Gospodarka odpadami 

Ten temat został szerzej opisany w oddzielnym dokumencie „Planie gospodarki odpadami dla Gminy 

Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywa na lata 2014-2021”. 

4.6.4. Hałas 

Do podstawowych czynników mających wpływ na klimat akustyczny Gminy Siemyśl zaliczyć naleŜy 

komunikację drogową. Hałas komunikacyjny jest obecnie najpowszechniejszym i najbardziej 

uciąŜliwym źródłem hałasu w środowisku. Do głównych czynników, mających wpływ na poziom emisji 

hałasu drogowego naleŜą: natęŜenie ruchu, struktura strumienia pojazdów, a zwłaszcza udziału w nim 
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transportu cięŜkiego, stan techniczny pojazdów, prędkości pojazdów, rodzaj i stan techniczny 

nawierzchni, organizacja ruchu drogowego i jego płynności, a takŜe typ zabudowy. 

Siemyśl leŜy poza głównymi szlakami komunikacyjnymi. Na terenie gminy brak jest dróg 

wojewódzkich. Osią rozwojową gminy w układzie północ-południe jest droga: Charzyno-NieŜyn-

Siemyśl-Gorawino. 

Drogi o znaczeniu pomocniczym w układzie wschód-zachód przebiegają przez miejscowości: 

• OłuŜna-Charzyno-Niemierze 

• Gościno-NieŜyn-Byszewo 

• Słowenkowo-Trzynik-Siemyśl-(Morowo do drogi nr 102). 

W ostatnim czasie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie nie przeprowadzał 

pomiarów hałasu na terenie Gminy Siemyśl. 

4.6.5. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagetyczne to jeden z najmłodszych aspektów branych pod uwagę przy 

określaniu programu ochrony środowiska. Ze względu na ten fakt, nie jest to zjawisko szczególnie 

opracowywane i monitorowane. 

Na terenie gminy Siemyśl nie znajdują się urządzenia, które wytwarzają: pole magnetyczne lub 

elektryczne stałe, pole magnetyczne lub elektryczne o częstotliwości 50 Hz, promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące o częstotliwości 0,001-300000 MHz. Źródłami pól 

elektromagnetycznych są linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia 110kV, 220kV i 400kV.  

Do punktowych źródeł promieniowania niejonizującego naleŜą: 

• wszystkie urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne, znajdujące się w zakładach 

przemysłowych, placówkach medycznych, bądź teŜ będące na uŜytku straŜy poŜarnej i policji, 

• stacje bazowe telefonii komórkowej CENTERTEL i GSM 900 montowane na wysokich 

budynkach, specjalnych masztach, 

• pojedyncze nadajniki radiowe. 

 

4.6.6. Komunikacja i transport 

Na terenie gminy brak jest dróg wojewódzkich, ale mimo to układ komunikacyjno-transportowy 

pozwala na dotarcie do kaŜdej miejscowości w gminie. Drogi powiatowe, które mają długość 60,6 km, 

z czego aŜ 5,8 km nie ma utwardzonej powierzchni, wymagają duŜych nakładów finansowych w 

celach modernizacyjnych i remontowych. Jeszcze gorzej przedstawia się kwestia dróg gminnych. 

Tylko 2 km z całych 70 km tych dróg ma powierzchnię utwardzoną. Szczególną uwagę powinna 

zwrócić droga z Trzynika do drogi nr 6 przez Helenówek, która wymaga natychmiastowej 

modernizacji.  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

27 

5. ZRÓWNOWAśONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW 

Uzyskanie efektów zmniejszania wodochłonności, materiałochłonności i energochłonności jest sprawą 

bardzo waŜną, poniewaŜ koszt pozyskania energii, surowców ze źródeł pierwotnych i wody jest 

wysoki.  

5.1. Racjonalne gospodarowanie wodą 

Szybki wzrost gospodarczy kraju nie zwiększa poboru wody na potrzeby gospodarki narodowej. Jest 

to moŜliwe zarówno dzięki wdraŜaniu wodooszczędnych technologii przez podmioty gospodarcze, jak 

równieŜ w wyniku realizacji celów polityki ekologicznej państwa (np. kontrole przedsiębiorstw 

wykorzystujących wodę). Dalsze ograniczenie zuŜycia wody wymagać będzie kontynuowania działań 

takich jak:  

− wprowadzenie normatywów zuŜycia wody w wybranych, szczególnie wodochłonnych procesach 

produkcyjnych w oparciu o dane o najlepszych dostępnych technikach (BAT), 

− opracowanie i wprowadzenie systemu kontroli wodochłonności produkcji w formie obowiązku 

rejestracji zuŜycia wody do celów przemysłowych i rolniczych w przeliczeniu na jednostkę 

produktu, 

− ograniczenie zuŜycia wody z ujęć podziemnych, 

− właściwe utrzymanie wód i urządzeń wodnych, 

− intensyfikacja stosowania zamkniętych obiegów wody. 

5.2. Wykorzystanie energii 

Rozwój energetyki opartej na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (OZE) stanowi jeden z 

priorytetów krajowej polityki energetycznej1. Podstawowym celem polityki w tym zakresie jest 

zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 7,5% 

w 2010 r. i do 14% w 2020 r. w strukturze zuŜycia nośników pierwotnych.2 Racjonalne wykorzystanie 

energii odbywać się będzie przez: 

− zmniejszenie energochłonności gospodarki poprzez stosowanie energooszczędnych technologii 

(równieŜ z wykorzystaniem kryteriów BAT), racjonalizację przewozów oraz wydłuŜenie cyklu 

Ŝycia produktów; 

− zmniejszenie zuŜycia energii poprzez wprowadzanie indywidualnych liczników energii 

elektrycznej, wody i ciepła; 

− wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

 

                                                 
1  Polityka energetyczna Polski do 2025 r. – dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dn. 4 stycznia 2005 r. 
2     Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014 – projekt  
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5.3. Racjonalne wykorzystanie materiałów 

Ograniczenie materiałochłonności przez zakłady przemysłowe i rolnictwo zalecane jest zarówno przez 

kierunki polityki ekologicznej Polski, jak i Unii Europejskiej poprzez zastosowanie najlepszych 

moŜliwych technologii. Do podstawowych zasad jakie zalecane są przez BAT naleŜą: 

− zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadów u źródła, a takŜe zmniejszenie ich 

negatywnego oddziaływania na środowisko; 

− zmniejszenie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzanie technologii 

niskoodpadowych oraz recykling; 

− zmniejszenie oddziaływania rolnictwa na środowisko poprzez rozpropagowanie i stosowanie 

Kodeksu Dobrych Praktyk, kontynuacja budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojówkę; 

− racjonalne gospodarowanie kopalinami poprzez opracowanie planów eksploatacji kopalin i 

rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 
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6. ZAGROśENIA ŚRODOWISKA GMINY SIEMYŚL 

Gmina Siemyśl jest w szczególności naraŜona na: 

• susze, 

• poŜary, 

• powodzie, 

• gradobicia, 

• silne wiatry, 

• awarie urządzeń infrastruktury technicznej, 

• katastrofy komunikacyjne drogowe i kolejowe, równieŜ te związane z transportem materiałów 

niebezpiecznych. 

6.1. ZagroŜenie powodziowe 

Zadania w ramach ochrony przeciwpowodziowej i przed róŜnego rodzaju awariami gmina wykonuje 

we współudziale powiatowych słuŜb, inspekcji i straŜy. 

Wody powierzchniowe: 

• rzeka Błotnica 

• rzeka Dębosznica 

ZagroŜenie powodziowe występuje głównie w miesiącach wiosennych i związane jest najczęściej z 

topnieniem śniegu. Nagromadzona woda spływa do zlewni rzeki Dębosznica i rzeki Błotnica.  

6.2. ZagroŜenie poŜarowe 

Na obszarach niezurbanizowanych zagroŜenie poŜarowe najczęściej występuje w miejscach 

zalesionych, szczególnie w ciągu długich susz i w czasie silnie wiejących wiatrów. 

Najczęstsze przyczyny poŜarów: 

• podpalenia, 

• nieostroŜność dorosłych i dzieci, 

• wady urządzeń grzeczych i ich zła eksploatacja, 

• wady urządzeń elektrycznych i ich zła eksploatacja, 

• wady urządzeń technicznych i ich zła eksploatacja, 

• nie stosowanie się do zasad BHP, 

• wyładowania atmosferyczne. 
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7. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

W 1995 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym Ministerstwem Edukacji 

Narodowej a Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, realizując 

zalecenia zawarte w Agendzie 21, rozpoczęto prace nad przygotowaniem Narodowej Strategii 

Edukacji Ekologicznej „Przez edukację do zrównowaŜonego rozwoju". 

W 1997 r. została ona przyjęta przez ministrów ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa 

oraz edukacji narodowej.  

W 1998 r. powyŜszy dokument zaakceptowały sejmowa i senacka komisja ochrony środowiska. W 

latach 1999-2000 dokument ten został uaktualniony i dostosowany do nowych warunków związanych 

z wprowadzeniem kolejnych reform w Polsce.  

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej identyfikuje i hierarchizuje główne cele edukacji 

środowiskowej, wskazując jednocześnie moŜliwości ich realizacji. Jednym z podstawowych zapisów 

Strategii jest załoŜenie, iŜ edukacja ekologiczna powinna obejmować całe społeczeństwo, wszystkie 

grupy wiekowe, zawodowe, a takŜe decydentów na szczeblu centralnym i lokalnym.  

Narodowa strategia edukacji ekologicznej realizuje następujące cele: 

• kształtuje szeroką, bogatą świadomość ekologiczną i budzi zainteresowanie społeczeństwa 

wzajemnymi relacjami między kwestiami politycznymi, ekologicznymi, społecznymi i 

ekonomicznymi, 

• umoŜliwia kaŜdemu człowiekowi dąŜenie do poznania wiedzy i umiejętności, mających na celu 

poprawę stanu środowiska, 

• kształtuje nowe wzorce zachowań, tworzy postawy, wartości i przekonania jednostek, grup i 

społeczeństw, uwzględniając jakość i przyszłość środowiska.  

Edukacja ekologiczna jest waŜnym elementem Ŝycia społecznego kaŜdego regionu Polski. W gminie 

Siemyśl nadrzędnym celem w ramach edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa. Ze względu na mocne zróŜnicowanie wiekowe mieszkańców, musi być 

prowadzona przez róŜne podmioty, które kierują swoje działania do innych grup wiekowych czy teŜ 

grup społecznych. A zatem: 

• dzieci w wieku przedszkolnym, w zakresie ekologii, edukowane są za pomocą róŜnych zabawek 

i pomocy dydaktycznych, projekcji filmowych,  

• dzieci w szkołach podstawowych i ponad podstawowych uczą się ekologii dzięki współpracy 

szkół z władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami ekologicznymi poprzez 

wycieczki, programy edukacyjne, 

• na uczelniach wyŜszych popularyzuje się wiedzę środowiskową, propaguje się organizacje 

studenckie, ośrodki i ruchy ekologiczne, promuje się podręczniki traktujące o szeroko pojętej 

ochronie środowiska, 

• wśród dorosłych egzekwuje się przepisy dotyczące porządku, odpadów, gospodarki wodno-
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ściekowej, ochrony przed hałasem, ładu przestrzennego, oszczędności energii; powyŜsze 

zadania są włączone w zakres działań wszystkich słuŜb państwowych i samorządowych: policji, 

słuŜbom i inspekcjom sanitarnym, leśnym, wodnym, miejskim, celnym, środowiskowym, 

transportowym itd. 

Edukacja ekologiczna jest istotną kwestią podejmowaną przez instytucje działająca rzecz ochrony 

środowiska w województwie. Do podstawowych zadań tych instytucji naleŜy podejmowanie i 

wspieranie działań mających na celu propagowanie i kształtowanie edukacji ekologicznej przez: 

• zbieranie, opracowywanie i przekazywanie informacji o stanie środowiska, 

• organizację szkoleń zawodowych w zakresie prawa, zagospodarowania przestrzennego, 

technik i źródeł finansowania ochrony środowiska, 

• działalność wydawniczą i produkcję filmów oraz innych materiałów i produktów o walorach 

edukacyjnych, 

• organizację kampanii edukacyjno-informacyjnych. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, art. 19.1, organy administracji mają obowiązek udostępnić 

kaŜdemu obywatelowi informacje o stanie środowiska i jego ochronie. Z tego względu niezbędne jest 

wprowadzenie w urzędach administracji publicznej systemu udostępniania informacji o środowisku, 

które spełniają wymogi ustawy. Aby zrealizować te zadania potrzebna jest współpraca pozarządowych 

instytucji ekologicznych z instytucjami publicznymi oraz bezsprzeczna realizacja ustalonych 

obowiązków instytucji publicznych w zakresie umoŜliwiania obywatelom i organizacjom społecznym 

wzięcia udziału w procedurach oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz zamierzeń o 

charakterze programów, strategii i planów. 
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8. ZAŁOśENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

8.1. Cele i zasady Polityki ekologicznej państwa 

„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest realizacją ustaleń 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska, która dzięki art. 13-16 zobowiązuje do 

przygotowania i aktualizacji co 4 lata polityki ekologicznej państwa.  

W dniu 8 maja 2003r. Sejm RP przyjął dokument „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010”. Rada Ministrów w 2006r. przedłoŜyła Sejmowi RP 

projekt kolejnej polityki ekologicznej państwa, tym razem na lata 2007-2010 z perspektywą do roku 

2014, jednakŜe nie udało się go uchwalić w 2007r. ze względu na skrócenie kadencji. Z tego względu 

naleŜało uaktualnić dokument, który został uznany za zbyt ogólnikowy, a takŜe nieaktualny w stosunku 

do prawodawstwa Unii Europejskiej. Zmiany dokumentu spowodowały opóźnienie, dlatego teŜ trzeba 

było przyjąć nowy horyzont czasowy.  

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” jest aktualizacją i 

uszczegółowieniem „II Polityki ekologicznej państwa”, która wskazuje cele ekologiczne do 2010 i 

2025r.  

Główną zasadą Polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównowaŜonego 

rozwoju, której priorytetem jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i 

ekologicznych. Aby osiągać cale polityki ekologicznej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 

• zasada równorzędności polityki społecznej, gospodarczej, ekologicznej, 

• zasada integralności polityki ekologicznej z kaŜdą wyodrębnioną polityką sektorową, 

• zasada równego dostępu do przyrody i jednakowego obowiązku jej ochrony, 

• zasada „zanieczyszczający płaci”, 

• zasada uspołecznienia przez umoŜliwienie uczestnictwa obywateli, 

• zasada osiągania celów jak najmniejszymi środkami i nakładem sił, 

• zasada przezorności, 

• zasada prewencji, 

• zasada stosowania BAT (najlepszych dostępnych technik), 

• zasada subsydiarności (przekazywanie uprawnień i kompetencji stopniowo na niŜszych 

szczeblach zarządzania środowiskiem). 

Kierunki działań w latach 2009-2012 oraz cele średniookresowe do 2016r. w ramach ochrony zasobów 

naturalnych: 

1. Ochrona przyrody 

 (2009-2012): 

• inwentaryzacja i waloryzacja róŜnorodności biologicznej Polski, 
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• stworzenie pełnej listy obszarów ochrony ptaków i siedlisk w europejskiej sieci Natura 2000, 

• egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, 

• rygorystyczne przestrzeganie zasad ochrony przyrody, 

• utworzenie nowych parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów przyrody, korytarzy 

ekologicznych, 

• opracowanie przez Ministra Środowiska Krajowej Strategii Postępowania z Inwazyjnymi 

Gatunkami Obcymi, a takŜe Krajowej Strategii Ochrony DuŜych DrapieŜników, 

• ratyfikacja porozumienia o ochronie afrykańsko-azjatyckich wędrownych ptaków wodnych, 

• wdroŜenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, 

• aktywne działanie na forum Unii Europejskiej dotyczące dopuszczenia moŜliwości ustanawiania 

stref wolnych od GMO, 

• ścisła współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony środowiska. 

(do 2016r.) 

• zachowanie bogatej róŜnorodności biologicznej polskiej przyrody na róŜnych poziomach 

organizacji, 

• umoŜliwienie zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego kraju , który w sposób bezkonfliktowy 

współistnieje z róŜnorodnością biologiczną. 

2. Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów: 

(2009-2012) 

• realizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości” przez Lasy Państwowe, 

• tworzenie spójnych kompleksów leśnych połączonych korytarzami ekologicznymi, 

• realizowanie przez Lasy Państwowe wieloletnich programów z udziałem środków z Programu 

„Infrastruktura i Środowisko” w ramach utrzymania znacznej retencji wody, 

• realizacja programów restytucji jodły w Sudetach oraz ochrony i restytucji cisa w Polsce w celu 

dostosowania gatunkowego lasów do siedlisk oraz zwiększenia róŜnorodności gatunkowej i 

genetycznej biocenoz leśnych, 

• wprowadzenie alternatywnego systemu certyfikacji lasów. 

(do 2016r.) 

• rozwijanie idei wielofunkcyjnej i trwale zrównowaŜonej gospodarki leśnej.  

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody: 

(2009-2012) 

• przyjęcie przez Rząd i Parlament Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami do 2030r., 

która powinna zawierać takie m.in. działania: 

• wprowadzenie sektora zarządzania zasobami wodnymi oraz sektora administrowania 

majątkiem Skarbu Państwa, 

• wprowadzenie odpłatności za korzystanie z zasobów wodnych, z uwzględnieniem 
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oddziaływania na środowisko, 

• ocenę ryzyka powodziowego, która będzie wskazywać obszary naraŜone na zalanie, które z 

kolei do 2013 roku będą zobligowane do opracowania map ryzyka i zagroŜenia powodziowego, 

• rozwój tzw. małej retencji wody dzięki nakładom finansowym przekazywanym z programów Unii 

Europejskiej, 

• dokończenie systemu monitorowania terenów osuwiskowych. 

(do 2016r.) 

• racjonalizacja działań w ramach gospodarowania zasobami wód podziemnych i 

powierzchniowych w taki sposób, aby zabezpieczyć polską gospodarkę przed deficytami wody i 

zagroŜeniami powodziowymi, 

• maksymalna oszczędność wody na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 

• ochrona największych zbiorników podziemnych przed zanieczyszczeniami. 

4. Ochrona powierzchni ziemi: 

(2009-2012) 

• promocja rolnictwa integrowanego i ekologicznego, 

• rozwój monitoringu gleb, 

• stworzenie strategii o zasięgu krajowym w celu ochrony gleb, w szczególności przed ich 

zakwaszeniem, 

• pomoc finansowa ze strony funduszy ekologicznych dla inicjatyw dotyczących rekultywacji 

obszarów zdewastowanych, 

• zakończenie przez Państwowy Instytut Geologiczny opracowania systemu 

przeciwosuwiskowego.  

(do 2016r.) 

• propagowanie dobrych praktyk leśnych i rolnych, 

• próby zahamowania degradacji obszarów leśnych, wodno-błotnych, rolnych przez czynniki 

antropogeniczne, 

• przywrócenie zdegradowanym glebom funkcji rekreacyjnej, przyrodniczej lub rolniczej. 

5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi: 

(2009-2012) 

• uzupełnienie mapy geośrodkowej Polski w skali 1:50000 o nowe warstwy tematyczne, 

• uzupełnienie baz danych geologiczno-inŜynierskich dla aglomeracji miejskich, 

• promocja wykorzystania metanu z pokładów węgla, 

• przedstawienie obszarów najbardziej naraŜonych na miniwstrząsy sejsmiczne, 

• utworzenie centralnego rejestru osuwisk. 

(do 2016r.) 

• minimalizacja presji wywieranej na środowisko podczas prac geologicznych,  
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• ulepszanie prawodawstwa odnośnie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych, 

• eliminacja nielegalnej ekploatacji kopalin,  

• wzmocnienie ochrony zagospodarowanych złóŜ kopalin w procesie planowania przestrzennego. 

6. Ochrona powietrza: 

(2009-2012) 

• kontynuacja redukcji emisji NOx, SO2  i pyłu drobnego, 

• uchwalenie polityki energetycznej Polski do 2030r., 

• modernizacja systemu energetycznego,  

• wdroŜenie programów naprawczych w 161 strefach miejskich przez marszałków województw, 

tam gdzie przekroczone są standardy dla pyłu drobnego PM10 i PM2,5. 

(do 2016r.) 

• spełnienie zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz dwóch dyrektyw unijnych: 

LCP i CAFE, 

• całkowite zaprzestanie emisji substancji, które niszczą warstwę ozonową, przez zupełne 

wycofanie ich z obiegu. 

7. Ochrona wód: 

(2009-2012) 

• modernizacja lub budowa oczyszczalni ścieków, które charakteryzują się podwyŜszonym 

usuwaniem biogenów dla wszystkich aglomeracji przekraczających 15000 RLM, 

• opracowanie programów działań specjalnych mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia 

powodowanego przez substancje niebezpieczne i priorytetowe pochodzące ze źródeł 

przemysłowych, 

• realizacja programów działań na obszarach szczególnie naraŜonych  na azotany pochodzenia 

rolniczego, 

• wyposaŜenie zakładów sektora rolno-spoŜywczego w wysokosprawne oczyszczalnie ścieków, 

• wyposaŜenie jak największej liczby gospodarstw rolnych w zbiorniki na gnojowicę i płyty 

obornikowe, 

• ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz stref 

ochrony ujęć wód podziemnych, 

• rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

• ścisła współpraca z państwami leŜącymi nad Morzem Bałtyckim w realizacji programu ochrony 

wód tego morza w ramach Konwencji Helsińskiej, 

• wdroŜenie do praktyki najbardziej skutecznych i ekonomicznie opłacalnych metod odzysku 

osadów ściekowych z duŜych oczyszczalni ścieków. 

(do 2016r.) 

• zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych, 

• utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkic wód, w tym równieŜ zachowanie lub 
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przywracanie ciągłości ekologicznej cieków, 

8. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych: 

(2009-2012) 

• sporządzenie map akustycznych dla miast powyŜej 100 000 mieszkańców, a takŜe dla dróg 

krajowych i lotnisk,  

• likwidacja źródeł hałasu przez tworzenie stref wolnych od transportu, ograniczenie szybkości 

ruchu, budowę ekranów akustycznych, 

• oddzielenie źródeł hałasu od terenów mieszkaniowych za pomocą planowania przestrzennego, 

• rozwój systemu monitoringu hałasu, 

• zorganizowanie laboratorium referencyjnego do pomiaru pól elektromagnetycznych w ramach 

Inspekcji Ochrony Środowiska i szkolenie specjalistów w zakresie ich pomiaru, 

• opracowanie w Ministerstwie Środowiska procedur zapewniających bezpieczną lokalizację 

źródeł pól elektromagnetycznych, 

• zobowiązanie operatorów telefonii komórkowej do zgłoszenia organowi ochrony środowiska 

instalacji stanowiących źródła promieniowania. 

(do 2016r.) 

• dokonanie wiarygodnej oceny naraŜania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i 

nadmierne oddziaływanie pól elektromagnetycznych. 

8.2.  Cele i zadania Programu ochrony środowiska województwa 

zachodniopomorskiego 

Dokumentem, który określa cele i działania województwa zachodniopomorskiego w ramach polityki 

ekologicznej jest „Program ochrony środowiska na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy 

2012-2015”. Dokument ten zawiera 10 głównych celów, z róŜnych aspektów polityki ekologicznej, z 

których pierwsze 3 uznano za priorytetowe. 

Cel 1. Poprawa jakości środowiska – zmniejszenie wpływu na środowisko i minimalizacja ryzyka dla 

zdrowia ludzi w zakresie ochrony ziemi, powietrza, zasobów wodnych 

Cel 2. Gospodarka wodna – poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz racjonalizacja wykorzystania wody i ochrona przed skutkami powodzi i suszy 

Cel 3. Klimat akustyczny i pole elektromagnetyczne – ograniczenie emisji hałasu z sektora 

gospodarczego, transportowego oraz ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych, identyfikacja zagroŜeń promieniowania elektromagnetycznego 

Cel 4. Gospodarka odpadami – minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz wdroŜenie 

nowoczesnego systemu ich unieszkodliwiania wykorzystania 

Cel 5. Surowce – racjonalizacja uŜytkowania zasobów i energii 
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Cel 6. Powierzchnia ziemi i wybrzeŜe – ochrona przed degradacją, rekultywacja terenów 

zdegradowanych, ochrona wybrzeŜa Morza Bałtyckiego i Zalewu Szczecińskiego 

Cel 7. Zasoby przyrodnicze – zachowanie bioróŜnorodności i georóŜnorodności oraz rozwój zasobów 

leśnych 

Cel 8. PowaŜne awarie – zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego 

Cel 9. Świadomość społeczna – szeroko pojęta edukacja ekologiczna 

Cel 10. Monitoring środowiska – wdroŜenie systemu monitoringu i ochrony powietrza zgodnego z 

wymaganiami Unii Europejskiej 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017  

 

38 

9. CELE I KIERUNKI DZIAŁANIA W SFERZE POPRAWY 

JAKOŚCI ŚRODOWISKA W GMINIE SIEMYŚL 

9.1. Zasoby wodne i jakość wód 

Cele i kierunki działań wynikające z Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony 

środowiska województwa zachodniopomorskiego: 

• zwiększenie skuteczności ochrony zasobów wód podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników 

tych wód, przed ich ilościową i jakościową degradacją na skutek nadmiernej eksploatacji oraz 

przenikania do warstw wodonośnych zanieczyszczeń z powierzchni ziemi, 

• ograniczanie zrzutu (do kanalizacji) substancji niebezpiecznych (w tym zrzutów incydentalnych 

związanych z awariami przemysłowymi), 

• realizacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej, 

• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych, trafiających do 

wód wraz ze spływami powierzchniowymi (z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych 

nieskanalizowanych). 

W ostatnich latach zagroŜenie dla wód i gruntu maleje, głównie ze względu na systematyczny rozwój 

sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy.  

Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych będą nadal prowadzone w kierunku rozbudowy i 

modernizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto coraz większy nacisk będzie kładziony na 

zmniejszenie zanieczyszczeń obszarowych, na terenie gminy działania te polegają głównie na 

rozbudowie systemów odbierania i oczyszczania wód deszczowych. 

 W zakresie wód podziemnych rozwijany będzie monitoring, zarówno regionalny jak i lokalny. 

Działania ochronne realizowane będą poprzez ochronę ujęć wód podziemnych oraz ochronę 

zbiorników wód podziemnych.  

Podstawową regulację prawną dotyczącą ochrony wód i gospodarki wodnej stanowią ustawy: 

▪ Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005.239.2019), 

▪ Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U.2008.25.150). 

Ustawy regulują gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w 

szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie 

zasobami wodnymi. 

Cele i kierunki działań dla gminy Siemyśl: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: 

• rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenach zabudowy zwartej,  

• rozbudowa na terenie gminy sieci kanalizacji deszczowej, 

• rozwiązanie problemu gosp. ściekowej na obszarach zabudowy rozproszonej. 

2. Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych, trafiających do 
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wód wraz ze spływami powierzchniowymi: 

• ograniczenie spływu zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych, 

• ograniczenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze spływu wód deszczowych. 

Na terenie Gminy nie występuje zagroŜenie powodziowe. Program nie przewiduje budowy nowych 

zbiorników retencyjnych ani obiektów ochrony przeciwpowodziowej.  

9.2. Gospodarka odpadami 

Ten temat został szerzej opisany w oddzielnym dokumencie jakim jest „Plan gospodarki odpadami dla 

Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2021”. 

9.3. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Cele i kierunki działań wynikające z Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony 

środowiska województwa zachodniopomorskiego: 

• Systematyczne opracowywanie i wdraŜanie Programów ochrony powietrza,  

• Wspieranie działań inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez 

podmioty gospodarcze, 

• Zwiększenie wykorzystania paliw alternatywnych. 

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych 

• Ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali cięŜkich i trwałych zanieczyszczeń 

organicznych (pestycydy, benzopiren i dioksyny). 

Polityka państwa w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami charakteryzuje się 

promowaniem zasady ograniczania energii (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł energii 

odnawialnej), stosowanie czystszych surowców i technologii oraz minimalizację zuŜycia energii i 

surowców. 

Cele i kierunki działań dla gminy Siemyśl: 

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z gospodarki komunalnej i przemysłu: 

• ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez jednostki organizacyjne mieszczące 

się na terenie gminy,  

• kontynuacja działań w celu ograniczenia niskiej emisji. 

2. Poprawa stanu technicznego dróg i pojazdów 

9.4. Hałas 

Cele i kierunki działań wynikające z Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony 

środowiska województwa zachodniopomorskiego: 
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• Ograniczenie hałasu na terenach wiejskich wokół głównych dróg i szlaków kolejowych do 

poziomu równowaŜnego nieprzekraczającego w porze nocnej 55 dB, 

• Sporządzenie programów ograniczania hałasu na obszarach, na których poziom hałasu 

przekracza wartości dopuszczalne, 

• Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed hałasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego uŜytkowania 

wokół terenów przemysłowych oraz głównych dróg i linii kolejowych wszędzie tam, gdzie jest 

przekraczany równowaŜny poziom hałasu wynoszący 55 dB w porze nocnej, 

• Wspieranie ograniczenia emisji hałasu z sektora gospodarczego. 

Cel kierunki działań dla gminy Siemyśl: 

1. Ograniczenie hałasu na terenie gminy wokół głównych dróg:  

•  Działania polegające na ograniczaniu uciąŜliwości hałasu komunikacyjnego. 

9.5. Ochrona przyrody i krajobrazu 

Cele i kierunki działań wynikające z Polityki ekologicznej państwa oraz z Programu ochrony 

środowiska województwa zachodniopomorskiego: 

• prowadzenie zalesień łącznie z działaniami poprawy struktury wiekowej i gatunkowej 

drzewostanów; 

• wdraŜanie sieci NATURA 2000; 

• renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów i siedlisk; 

• tworzenie obszarów chronionego krajobrazu na wszystkich odcinkach teras zalewowych rzek; 

• tworzenie nowych rezerwatów w oparciu o program ogólnokrajowy i z uwzględnieniem 

dostępnej wiedzy o terenach charakteryzujących się naturalnymi ekosystemami; 

• tworzenie uŜytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na pozostałościach 

ekosystemów i cennych fragmentów krajobrazu na terenach rolniczych. 

Cel i kierunki działań dla gminy Siemyśl: 

1. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo i ich racjonalne wykorzystanie:  

• utrzymanie, bieŜąca ochrona i odbudowa najcenniejszych obszarów i obiektów chronionych; 

• zalesianie obszarów o niskiej bonitacji gleb znajdujących się na terenach cennych 

przyrodniczo; 

• ograniczanie zabudowy na terenach o wysokich walorach przyrodniczych,  

• minimalizowanie powierzchni technicznej zabudowy oraz ograniczanie nadmiernie 

rozproszonej zabudowy. 
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10. ZADANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU OCHRONY 

ŚRODOWISKA W GMINIE SIEMYŚL 

10.1. Źródła finansowania 

Źródła finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska (gospodarka wodna, gospodarka 

ściekowa, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona przyrody, hałas i promieniowanie 

elektromagnetyczne) moŜna podzielić na trzy grupy: 

• publiczne - np. pochodzące z budŜetu państwa, miasta lub gminy lub poza-budŜetowych 

instytucji publicznych, 

• prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych, 

• prywatno-publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy. 

10.1.1. Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się:  

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - jest samodzielną 

instytucją finansową, powołaną w celu wspierania przedsięwzięć w dziedzinie ekologii. 

Utworzony został na mocy znowelizowanej "Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska" z 

dnia 27 kwietnia 1989 r. Nadzór nad działalnością NFOŚiGW sprawuje Minister OŚZNiL. Ze 

środków Narodowego Funduszu finansowane są zadania: o charakterze krajowym i 

regionalnym, mające znaczenie lokalne, ale których koszt przekracza moŜliwości finansowe 

władz lokalnych i miejscowych podmiotów gospodarczych, dotyczące obszarów szczególnej 

ochrony środowiska. 

• Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Zgodnie z ustawą o ochronie 

i kształtowaniu środowiska podstawowym źródłem przychodów wojewódzkich funduszy są 

wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i kar za nieprzestrzeganie 

wymogów jego ochrony, uzyskiwane przez wojewodów i wojewódzkich inspektorów ochrony 

środowiska.  

• Ekofundusz - jest fundacją powołaną w 1992 roku przez Ministra Finansów dla efektywnego 

zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na 

wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekokonwersja długu). Dotychczas 

decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, 

Włochy i Szwecja, tak więc EkoFundusz zarządza środkami tych krajów (łącznie ponad 530 mln 

USD do roku 2010). W czasie dotychczasowej swojej działalności Fundacja EkoFundusz 

sfinansowała lub jest w trakcie finansowania blisko 50 projektów realizowanych przez POE na 

łączną kwotę ponad 8,3 mln zł. Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w 

dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, 

ale takŜe wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych uznanych za priorytetowe w skali 

europejskiej lub światowej. Ta specyfika EkoFunduszu uniemoŜliwia mu finansowanie 
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przedsięwzięć, których celem jest rozwiązywanie tylko lokalnych problemów. Zadaniem 

EkoFunduszu jest teŜ ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-

donatorów, a takŜe stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska. 

• Ministerstwo Środowiska (MŚ) - w ramach swojego budŜetu posiada środki na edukacje 

ekologiczną. Środki te są w około 15% przeznaczane na działalność POE. Pozostała część 

słuŜy finansowaniu działań własnych MŚ, placówek oświatowych, parków oraz promocję w 

mediach. Organizacje ekologiczne otrzymują corocznie około 150 - 250 tysięcy złotych na 

swoje działania. MŚ od 1998 roku posiada czytelne kryteria udzielania pomocy finansowej 

pozarządowym organizacjom ekologicznym. Pod koniec 1998 roku powołano Społeczny Zespół 

Ekspertów ds. Finansowania Edukacji Ekologicznej przez MOŚZNiL. W wyniku prac Zespołu 

powstały zasady ubiegania się o dofinansowanie działań w dziedzinie edukacji ekologicznej.  

BudŜety czterech pierwszych funduszy są tworzone głównie z:  

• opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - wszystkie firmy korzystające gospodarczo z 

zasobów środowiska (zuŜywające wodę, zanieczyszczające powietrze czy produkujące odpady) 

płacą za to zgodnie ze stawkami wyznaczanymi przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa (Ministra OŚZNiL). KaŜda firma otrzymuje pozwolenie na korzystanie z 

określonej ilości tych zasobów.  

• kar za przekroczenie dopuszczalnych norm - płacą je firmy, które korzystają z większych ilości 

zasobów środowiska niŜ im na to zezwolono oraz wszystkie inne instytucje nie przestrzegające 

wymogów ochrony środowiska.  

10.1.2. Fundacje i programy pomocowe Unii Europejskiej 

Podstawowymi instrumentami finansowymi słuŜącymi wdraŜaniu polityki spójności są tzw. Fundusze 

Strukturalne i Fundusz Spójności. Dzięki nim róŜne regiony i kraje otrzymają znaczne środki, 

umoŜliwiające finansowanie własnych strategii rozwoju gospodarczego i procesów dostosowawczych. 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej to:  

• EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) - powstał w 1975 roku. Celem 

jego działalności jest zmniejszanie dysproporcji w rozwoju pomiędzy regionami Unii 

Europejskiej. Finansuje on rentowne inwestycje słuŜące tworzeniu miejsc pracy (np. poprawa 

otoczenia firm i podwyŜszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu, pobudzanie rozwoju badań i 

nowych technologii, wsparcie finansowe dla MŚP), inwestycje w zakresie infrastruktury (np. 

budowa dróg, sieci telefonicznych) oraz rozwoju potencjału regionów poprzez wspieranie 

inicjatyw rozwoju lokalnego i rozwój potencjału lokalnego: małych i średnich przedsiębiorstw 

(np. organizacje wspierające przepływ nowych technologii lub ułatwiające dostęp do 

finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw). Jest to największy, pod względem 

budŜetu, z funduszy strukturalnych.  

• EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY/SOCJALNY (EFS) - powstał na mocy Traktatów 

Rzymskich w 1960 roku i wspiera oraz uzupełnia działania krajów członkowskich skierowane na 

walkę z bezrobociem (zapobieganie i przeciwdziałanie), rozwój rynku pracy i zasobów ludzkich 
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(rozwijanie potencjału kadrowego, integracja społeczna rynku pracy w celu promocji wzrostu 

poziomu zatrudnienia, równości szans męŜczyzn i kobiet, harmonijnego i trwałego rozwoju oraz 

spójności ekonomicznej i społecznej).  

• EUROPEJSKI FUNDUSZ ORIENTACJI I GWARANCJI (EFOIGR) - EFOIGR powstał w 1964 

roku na mocy Traktatów Rzymskich. Sam fundusz podzielony jest na Sekcję Orientacji i Sekcję 

Gwarancji. Jedynie ta pierwsza jest zaliczana do funduszy strukturalnych. Sekcja Orientacji 

będzie udzielać pomocy na działalność rolną i zrównowaŜony rozwój wiejski. Zadaniem EFOGR 

jest wspieranie transformacji struktury rolnictwa oraz pomoc w rozwoju obszarów wiejskich. 

Zakres pomocy jest bardzo szeroki i moŜe obejmować: poprawę funkcjonowania gospodarstw 

rolnych i przedsiębiorstw rolno-spoŜywczych, pobudzanie produkcji nie Ŝywnościowej, trwały 

rozwój lasów, polepszanie warunków pracy, tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach 

wiejskich, dywersyfikacja działalności gospodarczej na wsi, zachowanie i promocja walorów 

naturalnych regionu i rolnictwa.  

• FINANSOWY INSTRUMENT WSPIERANIA RYBOŁÓWSTWA (FIWR) - powstał w 1993 roku w 

ramach kolejnej reformy funduszy strukturalnych. Finansuje inicjatywy słuŜące restrukturyzacji 

rybołówstwa i upraw wodnych (projekty, słuŜące odnawianiu i modernizacji floty jednostek 

połowowych i wspieraniu hodowli kultur wodnych). Celem finansowanych projektów powinno 

być dąŜenie do uzyskania równowagi w środowisku morskim. Pomoc dla tego sektora polega 

na: finansowaniu odnowienia floty rybackiej i modernizacji kutrów, pomocy w dostosowaniu 

połowów do wymogów rynku, tworzeniu małych jednostek rybołówstwa przybrzeŜnego i 

wspólnych przedsiębiorstw, rekompensowaniu czasowego zaprzestania działalności, pomocy w 

zachowaniu fauny i flory przybrzeŜnej, ulepszenia wyposaŜenia portów, poprawy przetwórstwa i 

marketingu owoców morza.   

10.2. Priorytety i działania 

Podstawową zasadą przyjętą w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010 – 

2013 jest zasada zrównowaŜonego rozwoju umoŜliwiająca efektywniejsze zagospodarowanie 

istniejącego gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz 

wiedzy). 

Na podstawie dostępnych danych o stanie środowiska w gminie, źródłach jego przekształcenia i 

zagroŜenia oraz sytuacji społeczno-gospodarczej, poniŜej przedstawiono propozycję działań 

programowych umoŜliwiających spełnienie zasady zrównowaŜonego rozwoju poprzez koordynację 

działań w sferze gospodarczej, społecznej i środowiskowej. Daje to moŜliwość planowania przyszłości 

gminy w perspektywie kilkunastu lat i umoŜliwia aktywizację społeczeństwa gminy – zwiększenie 

inicjatywy i wpływu społeczności lokalnych na realizację działań rozwojowych. 

Cele i zadania proponowane w Programie do realizacji powinny posłuŜyć do tworzenia 

warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na 

niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego gminy, a następnie na jego poprawie. Realizacja 

wytyczonych w Programie celów powinna spowodować zrównowaŜony rozwój gospodarczy, 
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polepszenie warunków Ŝycia mieszkańców przy jednoczesnym zachowaniu walorów środowiska 

naturalnego na terenie gminy. 

Stąd teŜ nadrzędnym celem (misją) Programu jest, podobnie jak w dokumencie wojewódzkim, 

ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ GMINY SIEMYŚL PRZY ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA 

NATURALNEGO. 

PowyŜsza misja będzie realizowana poprzez cele strategiczne i wytyczone kierunki, obejmujące lata 

2010-2017 oraz działania ekologiczne (zadania do realizacji) w ramach kaŜdego z celów 

strategicznych, realizowane w latach 2010-2013. 

Cel 1. Poprawa jakości środowiska 

Kierunki: 

1. Poprawa gospodarki wodnej. W zakresie gospodarki wodnej wyodrębniono dwa cele 

średniookresowe: 

→ poprawa jakości wód i osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 

→ racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych oraz ochrona przed skutkami powodzi i suszy. 

2. Poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza - 

Podstawowym celem jest poprawa jakości powietrza i spełnienie wymagań prawnych w zakresie 

jakości powietrza mająca na celu osiągnięcie takiego jego stanu, który nie będzie zagraŜał zdrowiu 

ludzi, środowisku oraz będzie spełniał wymagania prawne w zakresie jakości powietrza i norm 

emisyjnych. 

3. Poprawa klimatu akustycznego – poprzez zmniejszenie zagroŜenia mieszkańców ponad 

normatywnym hałasem zwłaszcza emitowanym przez środki transportu 

4. Ochrona mieszkańców przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych (powietrze, hałas, 

promieniowanie elektromagnetyczne) - zapewnienie wysokiej jakości powietrza, redukcja emisji 

gazów cieplarnianych i niszczących warstwę ozonową, zminimalizowanie uciąŜliwego hałasu i 

ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Cel 2. Poprawa gospodarki odpadami 

Kierunki 

1. Poprawa gospodarki odpadami, 

2. Minimalizacja ilości odpadów oraz prowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów. 

Cel 3. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

Kierunek –  Ochrona gleb przed degradacją. 

Cel 6. Ochrona złóŜ kopalin 

Kierunek – Identyfikacja złóŜ, nadzór nad eksploatacją kopalin oraz ochrona obszarów występowania 

złóŜ kopalin przed zagospodarowaniem. 
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Cel 7. Ochrona i racjonalne uŜytkowanie lasów 

Kierunek – Ochrona i rozwój systemu obszarów leśnych, ochrona roślin i zwierząt, ochrona siedlisk i 

ekosystemów oraz krajobrazu. 

Cel 9. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości 

ekologicznej społeczeństwa 

Kierunek – Edukacja ekologiczna i dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku. 

 
Program zadaniowy dla realizacji Programu obejmuje zarówno zadania własne gminy, tj. zgodnie z 

Wytycznymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym 

wydanymi przez Ministerstwo Środowiska, takie zadania, które będą finansowane w całości lub 

częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, jak i zadania koordynowane określone jako 

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. 

Harmonogram realizacji zadań został przedstawiony w tabeli poniŜej. Przy jego opracowaniu 

bazowano na celach i zadaniach zawartych w Programie Ochrony Środowiska Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 z uwzględnieniem perspektywy 2012 – 2015. Weryfikacji 

poddano wszystkie zadania ujęte w rozdziale IV programu wojewódzkiego, ograniczając się do ujęcia 

w harmonogramie tylko tych zadań, w których w programie wojewódzkim samorząd gminny wystąpił 

jako jednostka/podmiot realizujący. 

W harmonogramie nie ujęto zadań z zakresu gospodarki odpadami, bowiem w odpowiednim 

stopniu szczegółowości zostały one ujęte w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Siemyśl na lata 

2010 – 2013 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2014 – 2017, stanowiącym integralną część 

Programu ochrony środowiska. 
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10.3. Zestawienie zadań z zakresu ochrony środowiska 

przewidzianych do realizacji na terenie gminy Siemyśl 

Tabela 8. Harmonogram realizacji zadań Programu 

Cele/zadania Działania 
Termin 
realizacji 

Jednostki realizujące 
Źródła 

finansowania 
Cel 1. Poprawa jakości środowiska 
Osiągnięcie przez wody 
uŜytkowe standardów 
jakościowych 
obowiązujących w Unii 
Europejskiej w zakresie 
spełnienia warunków 
przydatności do picia, 
kąpieli oraz do 
bytowania ryb 

ograniczenie zanieczyszczeń 
wprowadzanych do wód ze 
źródeł 
punktowych i obszarowych. 

 
2010-2014 

JST, 
RZGW, 
WIOŚ 

BudŜet 
państwa, 
JST, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusze 

pomocowe UE 

Spełnienie wymagań 
jakościowych w 
zakresie ochrony wód 
przed 
zanieczyszczeniem 
związkami azotu ze 
źródeł rolniczych 

ograniczenie odpływu 
zanieczyszczeń 
azotanowych ze źródeł 
rolniczych 

 
2010-2014 

Indywidualni hodowcy, 
JST, 
SChR, 

ODR, ARiMR 

WFOŚiGW, 
JST, 

fundusze 
pomocowe 

UE, 
środki własne 

Poprawa jakości wód 

kontynuacja budowy sieci 
kanalizacyjnej i oczyszczalni 
na terenach wiejskich oraz 
dostosowanie istniejących 
oczyszczalni ścieków do 
wymogów ustawowych 
(usuwanie fosforu i azotu)  

 
2010-2011 

JST, 
RZGW 

uŜytkownicy 
środowiska 

WIOŚ, Związek Miast i 
Gmin Dorzecza 

Parsęty 

Środki 
pomocowe 

UE NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
budŜet 

samorządów 
JST,, 
budŜet 
państwa 

Racjonalizacja 
wykorzystania zasobów 
wodnych 

optymalizacja zuŜycia wody 
poprzez oszczędne 
korzystanie z wody przez 
indywidualnych 
uŜytkowników 

2010-2011 
JST, RZGW, 

uŜytkownicy wód 

BudŜet 
państwa, 

WFOŚiGW, 
środki 

pomocowe 
UE, środki 
własne 

Poprawa jakości 
powietrza 

redukcja zanieczyszczeń z 
transportu samochodowego, 
redukcja emisji 
powierzchniowej, wspieranie 
działań inwestycyjnych w 
zakresie ochrony powietrza 
podejmowanych przez 
podmioty gospodarcze, 
wspieranie działań na rzecz 
ograniczenia niskiej emisji ze 
źródeł komunalnych                         
i komunikacyjnych, 
zwiększenie świadomości 
społeczeństwa w zakresie 
potrzeb i moŜliwości ochrony 
powietrza, w tym 
oszczędności energii  i 
stosowania alternatywnych 
źródeł energii, 
termomodernizacja 
budynków uŜyteczności 
publicznej 

2010-2015 

Wojewoda, 
JST, 

NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
uŜytkownicy 
środowiska 

BudŜet 
państwa, JST, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
fundusze 
pomocowe 

UE, 
środki własne 
podmiotów 

gospodarczych 
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Zmniejszenie ryzyka 
naraŜenia ludności na 
ozon troposferyczny 

opracowanie i wdroŜenie 
strategii zmniejszania 
stęŜenia ozonu 
troposferycznego w 
powietrzu, ograniczenie 
emisji prekursorów ozonu 
(LZO, NOx, WWA) 

2010-2011 

JST, 
zarządcy dróg, 
uŜytkownicy 
środowiska 

BudŜet 
Państwa , JST, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
fundusze 
pomocowe 

UE/ 
programy 
operacyjne 

Opracowanie programu 
wykorzystania 
niekonwencjonalnych 
źródeł energii 

działania w celu rozwoju 
wykorzystania energii 
wiatrowej, 
słonecznej, z biomasy, 
wodnej, geotermalnej i 
innych alternatywnych źródeł 
energii (np. gaz 
koksowniczy),                 a 
takŜe działania w celu 
zwiększenia efektywności 
wytwarzania, przesyłu, 
dystrybucji i 
wykorzystywania energii 

2010-2013 
JST, organizacje 

pozarządowe, spółki, 
przedsiębiorstwa 

BudŜet JST, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
fundusze 
pomocowe 

UE/ 
programy 
operacyjne 

Ograniczenie emisji 
lotnych związków 
organicznych (LZO) i 
ochrona przed emisją 
gazów cieplarnianych 

wspieranie działań 
uŜytkowników środowiska 
zmierzających do redukcji 
LZO i gazów cieplarnianych 

2010-2013 JST 

BudŜet  JST, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 
fundusze 
pomocowe 

UE/ 
programy 
operacyjne 

Promowanie inwestycji 
mających na celu 
ograniczenie naraŜenia 
na hałas komunikacyjny 

wspieranie działań 
inwestycyjnych 
zmierzających do 
modernizacji i przebudowy 
dróg i ulic 

2010-2011 

JST, zarządzający 
głównymi 
ciągami 

komunikacyjnymi 

BudŜet 
Państwa, JST, 
NFOŚiGW, 
WFOiGW, 
Fundusze 
pomocowe 

UE/ 
programy 
operacyjne 

Identyfikacja zagroŜeń 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

wprowadzenie do 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
dotyczących pól 
elektromagnetycznych 

2010-2011 JST 
W ramach 
zadań 

własnych 

Cel 3. Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

Ochrona gleb przed 
degradacją 

kontrolowany rozwój hodowli 
zwierząt w technologii 
bezściełowej i ochrona gleb 
przed erozją i zakwaszeniem 

2010-2014 
JST, właściciele 

gruntów 

BudŜet 
uŜytkowników 
środowiska, 

środki 
pomocowe 

Unii 
Europejskiej, 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW 

Cel 6. Ochrona złóŜ kopalin 

Ochrona terenów 
występowania złóŜ 
kopalin przed 
zagospodarowaniem 

wprowadzenie do 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
dotyczących złóŜ kopalin 

2010-2011 JST 
W ramach 
zadań 

własnych 
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Cel 7. Ochrona i racjonalne uŜytkowanie lasów 

Ochrona i rozwój 
systemu obszarów 
leśnych, ochrona roślin 
i zwierząt, ochrona 
siedlisk i ekosystemów 
oraz krajobrazu 

podnoszenie świadomości 
przyrod-niczej 
społeczeństwa, 
udostępnienie lasów poprzez 
utrzymanie i rozwój 
posiadanej infrastruktury, 
rozszerzaniu bazy do 
edukacji ekologicznej, 
partycypacji w inwestycjach 
wspólnych                                
z samorządami w zakresie 
rozwoju turystyki na 
obszarach leśnych                        
i przyleśnych, prowadzenie 
doradztwa dla właścicieli 
gruntów korzystających ze 
wsparcia UE dla działań 
związanych z leśnictwem 

Ciągłe 
JST, Lasy Państwowe, 
RDOŚ, samorząd 
województwa 

Środki 
budŜetowe, 
fundusze 
pomocowe 

UE, NFOŚiGW 

Cel 9. Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem i podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa 

Edukacja ekologiczna i 
dostęp do informacji o 
środowisku 

opracowanie gminnego 
programu edukacji 
ekologicznej, wspieranie 
projektów edukacji 
ekologicznej realizowanych 
przez róŜne instytucje, 
szkolenie przedstawicieli 
administracji publicznej, 
organizacji pozarządowych 
oraz przedsiębiorców w 
zakresie przepisów o 
dostępie do informacji o 
środowisku, egzekwowanie 
wiedzy  o środowisku i jego 
ochronie od wszystkich 
pracowników sektora 
publicznego oraz 
zapewnienie doskonalenia 
tej wiedzy 

2010 

Administracja 
rządowa, JST, 
samorząd 

województwa, 
organizacje 

pozarządowe, 
słuŜby ochrony 
przyrody, Lasy 
Państwowe 

BudŜet 
Państwa, 

JST 
NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Programy 

pomocowe UE 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego 
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11. MONITORING REALIZACJI PROGRAMU 

11.1. Monitoring stanu środowiska 

Monitoring polega na ciągłej, regularnej obserwacji, dokonywaniu pomiarów statystycznych, określaniu 

narzędzi pomiarór przebiegu procesó, które nas interesują. Jest podstawą do określenia 

zaawansowania wdraŜania wszystkich programów i inwestycji, określenia czy stan środowiska 

polepsza się czy ulega pogorszeniu. Monitoring powinien odbywać się co roku, a co dwa lata powinna 

być przeprowadzana analiza porównawcza stanu wyjściowego z obecnym. Powinien słuŜyć 

obywatelom, jak i podejmującym decyzje, sektorowi publicznemu, jak i prywatnemu i pozarządowym 

organizacjom ekologicznym. Wzorcem dla monitoringu mogą być wskaźniki oceny realizacji 

planowanych zadań. 

Monitoring polityki ochrony środowiska oznacza, Ŝe wdraŜanie Programu będzie polegało regularnej 

ocenie. Monitoring ten będzie obejmował: 

• określenie stopnia wykonania działań, 

• określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

• ocenę rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem, analizę 

przyczyn tych rozbieŜności. 

WdraŜanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 

• określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

• określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

• oceny rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

• analizy przyczyn tych rozbieŜności. 

Wójt Gminy będzie, poprzez przygotowanie raportu, oceniał co dwa lata stopień wdroŜenia Programu, 

natomiast na bieŜąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć 

zdefiniowanych w Programie.  

Pod koniec 2011 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 

2010-2011. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 

2012-2013. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem 

Programu.  

W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym 

dokumencie dla okresu do 2017 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii 

ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony 

środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu 

raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska.  

Zatem głównymi elementami monitoringu wdraŜania Programu będą: 

• ocena postępów we wdraŜaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu (co 

dwa lata), 

• aktualizacja listy przedsięwzięć (co dwa lata), 
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• aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery 

lata). 

Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu naleŜy przyjąć uporządkowany system mierników jego 

efektywności. Mierniki te dzielą się na trzy zasadnicze grupy: 

• mierniki ekonomiczne, 

• ekologiczne, 

• społeczne (świadomości społecznej). 

Mierniki ekonomiczne związane są z procesem finansowania inwestycji ochrony środowiska przy 

załoŜeniu, Ŝe punktem odniesienia są określone efekty ekologiczne. NaleŜą do nich łączny i 

jednostkowy koszt uzyskania efektu ekologicznego oraz koszty uzyskania efektu w okresie 

eksploatacji, a takŜe trwałość efektu w określonym czasie. 

W grupie mierników ekologicznych znajdą się mierniki określające stan środowiska, stopień zmian w 

nim zachodzących oraz mierniki określające skutki zdrowotne dla populacji. 

Miernikami będą: 

• jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

• długość sieci kanalizacyjnej, 

• ilość odpadów komunalnych na 1 mieszkańca na rok, 

• powierzchnia terenów objętych ochroną prawną, 

• poziom stęŜeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, 

• poziom hałasu w środowisku, 

• nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska. 

Mierniki społeczne to: 

• udział społeczeństwa w działaniach związanych z ochroną środowiska, 

• stopień uspołecznienia procesów decyzyjnych (ilość i rodzaje interwencji społecznej), 

• ilość i zróŜnicowanie sposobów informacji i edukacji środowiskowej (akcje, kampanie, udział 

mediów lokalnych, zaangaŜowanie róŜnych grup/społeczności), 

• ilość działań prawnych (procesów) odszkodowawczych związanych ze zniszczeniami 

środowiska. 

Decyzja o przyjęciu liczby i rodzajach wskaźników jest decyzją ustalającą określony system oceny 

przyjętej polityki ochrony środowiska w gminie. Oprócz ich doboru konieczne jest ustalenie sposobu 

ich agregacji, a następnie interpretacji. 

W tabeli poniŜej zaproponowano wskaźniki do monitorowania realizacji Programu, przyjmując Ŝe lista 

ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.  
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Tabela 9. Wskaźniki monitorowania Programu* 

 

Mierniki realizacji zadań w zakresie: J.m. 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 

ilość mb sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i deszczowej m 
ilość przyłączy szt. 
ilość przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 
monitoring jakościowy wód podziemnych i powierzchniowych - 
wskaźnik zuŜycia wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca m3/ 

ochrony powierzchni ziemi 
ilość pojemników szt. 
ilość szkoleń, akcji związanych z edukacją ekologiczną szt. 
Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok (odzysk, recykling, 
kompostowanie) 

Mg/M/rok 

Stopień objęcia mieszkańców selektywną zbiórką odpadów % 
Stopień objęcia mieszkańców zorganizowanym odbiorem odpadów % 
Ilość odpadów opakowaniowych zbieranych selektywnie Mg 
Ilość odpadów opakowaniowych przekazywanych do odzysku i recyklingu Mg 
Ilość zawartych umów na odbiór odpadów od mieszkańców gminy  szt. 

ochrony powietrza atmosferycznego 
długość ścieŜek rowerowych km 
długość dróg  km 
liczba emitorów zanieczyszczeń do powietrza szt. 
wielkość emisji i imisji tony/rok 
wielkość wykorzystywanej energii ze źródeł odnawialnych  

ochrony przed hałasem 
liczba emitorów hałasu szt. 
monitoring natęŜeń hałasu - 

ochrony przyrody i dóbr kulturowych 
długość i ilość szlaków turystycznych km, szt. 
długość ścieŜek rowerowych km 

11.2. Upowszechnianie informacji o stanie środowiska i wykonaniu 

Programu 

Aktywność społeczną wspiera równieŜ niezaleŜna prasa ekologiczna i róŜnorodne wydawnictwa. DuŜe 

znaczenie dla ekspansji obywatelskiej aktywności ma nowe ustawodawstwo stwarzając powszechny 

dostęp do informacji o środowisku i procedury udziału społeczeństwa w zarządzaniu środowiskiem 

(ustawa - Prawo ochrony środowiska).   

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dostępna jest dla społeczeństwa poprzez: 

• publikacje Głównego Urzędu Statystycznego, 

• publikacje Ministerstwa Środowiska, 

• programy telewizyjne i radiowe, 

• targi i giełdy ekologiczne, 

• plakaty, plakaty filmowe, filmy, 

▪ festiwale i konkursy ekologiczne, 

▪ akcje edukacyjne i promocyjne, 

▪ internet.  
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W ramach realizacji zadań związanych z monitoringiem środowiska WIOŚ prowadzi następujące 

formy działalności: 

• opracowuje cyklicznie raporty o stanie środowiska na terenie województwa, które przekazywane 

są władzom lokalnym, placówkom oświatowym i bibliotekom oraz poprzez sieć wojewódzkich 

inspektoratów, wszystkim zainteresowanym na terenie kraju, 

• prowadzi w swoich placówkach zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieŜy szkół województwa, 

• pracownicy Wydziału i Działów Monitoringu Środowiska biorą udział w lekcjach o tematyce 

ekologicznej w szkołach województwa, uczestniczą w zajęciach metodycznych dla nauczycieli 

oraz związanych z tematyką ekologiczną szkoleniach organizowanych dla róŜnych jednostek, 

• udostępnia osobom zainteresowanym materiały informacyjne dotyczące szeroko pojętej 

tematyki ochrony środowiska, 

• współpracuje z przedstawicielami regionalnej prasy, radia i TV w propagowaniu zagadnień 

związanych z ochroną środowiska. 
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12. Spis tabel i rysunków 

1. Okolice gminy Siemyśl i sąsiadujące z nią powiaty- www.wikipedia.pl 

2. podział gminy Siemyśl na sołectwa – www.wikipedia.pl 

3. Gmina Siemyśl – www.siemysl.pl 

4. Struktura wieku i płci – www.stat.gov.pl/gus 

5. Kościół w Siemyślu – www.siemysl.pl 

6. Kościół w Charzynie – www.siemysl.pl 

7. Kościół w Trzyniku – www.siemysl.pl 

8. Kościół w Niemierzu – www.siemysl.pl 

9. Kościół w NieŜynie – www.siemysl.pl 

10. Kościół w Unieradzu – www.siemysl.pl 

11. Rodzaje i ilość zanieczyszczeń na terenie powiatu kołobrzeskiego – www.wzp.pl 

12. Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego ze względu na poszczególne 

zanieczyszczenia pod kątem ochrony zdrowia oraz ze względu na ochronę roślin – www.wzp.pl 

13. Pomniki przyrody objęte ochroną na terenie gminy Siemyśl – www.wzp.pl 

14. Stan ogólny sieci wodociągów i kanalizacji gminy Siemyśl w 2008r. - www.stat.gov.pl/gus 

15. Ogólny stan sieci wodociągów i kanalizacji gminy Siemyśl w 2009r. - www.stat.gov.pl/gus 

16. Załatwienie zadań z zakresu ochrony wód podziemnych i powierzchniowych 

17. Zestawienie zadań z zakresu ochrony powierzchnii ziemi i gospodarki odpadami 

18. Zestawienie działań z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego, zmniejszenia 

energochłonności gospodarki, wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

19. Zestawienie działań z zakresu przeciwdziałania hałasowi 

20. Zestawienie działań z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu 

21. Zestawienie zadań z zakresu edukacji ekologicznej 

22. Mierniki realizacji zadań 
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13. Materiały wykorzystane w opracowaniu 

1. Dane Głównego Urzędu Statystycznego 

2. Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowanie 

przestrzennego gminy Siemyśl, 2003 r. 

3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – Gmina Siemyśl, 2002 

r. 

4. Dane Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie 

5. Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem perspektywy 2012-2015 

6. Dane Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego 

7. Dane Urzędu Gminy Siemyśl 

8. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 

9. Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju gminy Siemyśl. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 Wykaz Skrótów 

 

ANRSP – Agencja Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 

ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

BAT – najlepsze dostępne technologie 

EFTA – Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu 

EOG – europejski obszar gospodarczy 

GMO – Organizmy Zmodyfikowane Genetycznie 

JST – jednostki samorządu terytorialnego 

LP – Lasy Państwowe 

UG – Urząd Gminy 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

ODR – ośrodki doradztwa rolniczego 

OECD – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

ONW – obszary o niekorzystnych warunkach gospodarowania 

OSO – obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 

OZE – odnawialne źródła energii 

PKB – produkt krajowy brutto 

PM10 – pył zawieszony 

POIG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

POP – programy ochrony powietrza 

POS – pozarządowe organizacje społeczne 

PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RPO – Regionalny Program Operacyjny 

RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SChR – Stacja Chemiczno-Rolnicza 

SOO – specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 

UE – Unia Europejska 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 Wykaz aktów prawnych 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl na lata 2010-2013 z perspektywa na lata 2014-2017 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi:  

Prawo krajowe 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150) 

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy  Prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100 poz. 1085) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 880 ze zm.)  

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 

 (Dz. U. z 2007 r. Nr 44 poz. 287 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45 poz. 435 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 

poz. 1266 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki  

(Dz. U. z 2006 r. Nr 99 poz. 692 ze zm.) 

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

(Dz. U. z 2005 Nr 236 poz. 2008 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest  

(Dz. U. z 1997 r. Nr 101 poz. 628 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (z 2006 r. Dz. U. Nr 89 poz. 625 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 1 marca 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 poz. 1947 

ze zm.) 

- Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (z 2005 r. Dz. U. Nr 127 poz. 1066  

ze zm.) 

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002  

ze zm.) 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243) 

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 638 ze zm.)  

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90 

poz. 607 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów  

(Dz. U. z 2007 r. Nr 124 poz. 859 ze zm.) 

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

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 ze zm.) 
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- Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 199 poz. 1671 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 19 września 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalności  

i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2003 r. Nr 189 poz. 1850  

ze zm.) 

- Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) -  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 70 poz. 631 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zuboŜających warstwę ozonową -  

(Dz. U. z 2004r. Nr 121 poz. 1263 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów 

cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2784 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji  

(Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  

(Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 75 poz. 493 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) 

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79 poz. 666) 

Prawo Unii Europejskiej: 

Dyrektywy horyzontalne 

• Ocena skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska, 

85/337/EWG, zmieniona przez 97/11/WE 

• W sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku, 90/313/EWG uchyla 2003/4/WE 

• W sprawie sprawozdawczości, 91/692/EWG 

Dyrektywy dotyczące jakości powietrza: 

• Jakość powietrza, dyrektywa ramowa, 96/62/WE, włączająca 3 starsze dyrektywy, które mają 

być zastąpione przez nowe wymogi na podstawie dyrektywy ramowej SO2 i cząstki zawieszone 

w powietrzu, 80/779/EWG, zmieniona przez 81/85/EWG, 89/427/EWG, 90/656/EWG i 

91/692/EWG  

• Ołów, 82/884/EWG zmieniona przez 90/656/EWG i 91/692/EWG  

• Tlenek azotu 85/203/EWG zmieniona przez 85/580/EWG, 90/656/EWG i 91/692/EWG 

• Zanieczyszczenie ozonem troposferycznym, 92/72/EWG  
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• Emisje zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych 70/220/EWG zmieniona przez 74/270/EWG, 

77/102/EWG, 78/665/EWG, 83/351/EWG, 88/76/EWG, 88/436/EWG, 89/458/EWG, 89/491/EWG, 

91/441/EWG, 93/59/EWG, 94/12/EWG, 96/44/EWG, 96/69/EWG, 2003/76/WE 

• Emisje zanieczyszczeń z silników Diesla - sadza, 72/306/EWG zmieniona przez 89/491/EWG i 

97/20/WE, 2005/21/WE 

• Emisje zanieczyszczeń z silników Diesla 88/77/EWG zmieniona przez 91/542/EWG i 96/1/EWG, 

2001/27/WE 

• Emisje zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych - testy przydatności pojazdów do warunków 

drogowych, 92/55/EWG 

• Emisje lotnych związków organicznych z przechowywania i transportu benzyny, 94/63/WE 

• Zawartość ołowiu w benzynie, 85/210/EWG zmieniona przez 85/581/EWG i 87/416/EWG 

• Zawartość siarki w paliwach płynnych, 93/12/EWG zastępująca 75/716/EWG 

Dyrektywy dotyczące gospodarki odpadami: 

• Odpady z przemysłu dwutlenku tytanu, 78/176/EWG zmieniona przez 91/692/EWG i dyrektywy 

pokrewne: Procedury nadzoru w odniesieniu do odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku 

tytanu, 82/83/EWG Harmonizacja programów zmniejszenia zanieczyszczeń, 92/12/EWG 

• Zapobieganie zanieczyszczeniu powietrza przez zakłady spalania odpadów komunalnych, 

89/429/EWG uchyla 2000/76/WE i przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych, 

89/369/EWG uchyla 2000/76/WE  

• Spalanie odpadów niebezpiecznych, 94/67/EWG uchyla 2000/76/WE 

• Usuwanie olejów odpadowych, 75/439/EWG zmieniona przez 87/101/EWG i 91/692/EWG 

• Ramowa dyrektywa w sprawie odpadów 75/442/EWG zmieniona przez 91/156/EWG i 

91/692/EWG 

• Usuwanie PCB i PCT, 76/403/EWG zastąpiona przez 96/59/WE 

• Odpady niebezpieczne, 91/689/EWG zastępująca 78/319/EWG zmieniona przez 94/31/WE 

• Osady ściekowe i gleba, 86/278/EWG zmieniona przez 91/692/EWG 

• Baterie, 91/157/EWG zmieniona przez 93/86/EWG 

• Odpady z opakowań, 94/62/WE zmieniona przez 2005/20/WE 

Dyrektywy dotyczące jakości wody: 

• Ścieki komunalne, 91/271/EWG zmieniona przez 98/15/WE 

• Azotany, 91/676/EWG 

• Niebezpieczne substancje w środowisku wodnym, 76/464/EWG zmieniona przez 2000/60/WE  

• 7 dyrektyw - "córek", wszystkie poprawione przez 90/656EWG i 91/692/EWG Zrzuty rtęci z 

przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych 82/176/EWG Zrzuty kadmu, 83/513/EWG 

• Zrzuty rtęci z sektorów innych niŜ przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych, 

84/156/EWG Zrzuty sześciochlorocykloheksanu, 84/491/EWG 
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• Dyrektywa 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalne dla ścieków i wskaźników jakości 

wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych wykazem I 

załącznika do dyrektywy 76/464/EWG, zmieniona przez dyrektywy 88/347/EWG i 90/415/EWG 

• Dyrektywa dotycząca jakości wody w kąpieliskach 76/160/EWG zmieniona przez 90/656/EWG 

• Jakość wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi, 80/778/EWG zmieniona przez 

81/858/EWG, 90/656/EWG i 91/692/EWG 

• Jakość wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wód pitnej, 75/440/EWG zmieniona 

przez 79/869/EWG, 90/656/EWG i 91/692/EWG związana z nią decyzja 77/795/EWG w sprawie 

wspólnych procedur wymiany informacji 

• Pomiary i pobieranie próbek wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej, 

79/869/EWG zmieniona przez 91/692/EWG 

• Wody podziemne 80/68/EWG zmieniona przez 90/656/EWG i 91/692/EWG 

• Słodkie wody wymagające ochrony dla zachowania Ŝycia ryb, 78/659/EWG zmieniona przez 

90/656/EWG i 91/692/EWG 

• Jakość wody wymaganej dla bytowania skorupiaków i mięczaków, 79/923/EWG zmieniona 

przez 91/692/EWG 

Dyrektywy dotyczące ochrony przyrody: 

• Siedliska, 92/43/EWG zmieniona przez 97/62/WE 

• Dzikie ptaki, 79/409/EWG zmieniona przez 81/84/EWG, 85/411/EWG, 86/122/EWG, 

91/244/EWG i 94/24/WE 

• Skóry młodych fok, 83/129/EWG zmieniona przez 85/444/EWG, 89/370/EWG 

Dyrektywy dotyczące ograniczenia zanieczyszczenia przemysłowego i zarządzania ryzykiem: 

• Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza spowodowanych przez zakłady przemysłowe, 

84/360/EWG zmieniona przez 90/656/EWG i 91/692/EWG 

• Ograniczenie emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z duŜych obiektów 

energetycznego spalania paliw, 88/609/EWG zmieniona przez 90/656/EWG i 94/66/WE 

• IPPC (zintegrowane zapobieganie i ograniczenie zanieczyszczeń), 96/61/WE zmieniona przez 

2003/87/WE 

• Seveso - kontrola zagroŜenia powaŜnymi awariami, 96/82/WE zastępująca 82/501/EWG, 

zmieniona przez 2003/105/WE 

Dyrektywy dotyczące chemikali i organizmów zmodyfikowanych genetycznie: 

• Eksperymenty na zwierzętach, 86/609/EWG zmieniona przez 2003/65/WE 

• Dobra praktyka laboratoryjna, 87/18/EWG, zawiązana z nią dyrektywa 88/320/EWG w sprawie 

kontroli, zmieniona przez 99/12/WE 

• Kontrolowane wykorzystanie genetycznie zmodyfikowanych organizmów, 90/219/EWG 

zmieniona przez 94/51/WE, 98/81/WE 

• Azbest, 87/217/EWG zmieniona przez 91/692/WE 
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• Klasyfikacja, pakowanie i etykietowanie substancji niebezpiecznych, 67/548/EWG zmieniona 

przez 69/81/EWG, 70/189/EWG/ 71/144/EWG, 73/146/EWG, 75/409/EWG, 76/907/EWG, 

79/370/EWG, 79/831/EWG, 80/1189/EWG, 81/957/EWG, 82/232/EWG, 83/467/EWG, 

84/449/EWG, 86/431/EWG, 87/432/EWG, 88/302/EWG, 88/490/EWG, 90/517/EWG, 

91/325/EWG, 91/26/EWG/ 91/410/EWG, 91/632/EWG, 92/32/EWG 92/37/EWG, 92/69/EWG, 

93/21/EWG, 93/67/EWG, 93/72/EWG, 93/90/EWG, 93/101/EWG, 93/105/EWG, 94/69/WE, 

96/54/WE, 96/56/WE 

• Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie niebezpiecznych preparatów 88/379/EWG zmieniona 

przez 89/178/EWG, 90/492/EWG, 91/155/EWG, 93/18/EWG, 93/112/EWG, 91/442/EWG, 

95/65/EWG, 2001/58/WE 

• Ograniczenie sprzedaŜy i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji i preparatów, 

76/69/EWG zmieniona przez 79/663/EWG, 82/806/EWG, 82/828/EWG, 83/478/EWG, 

85/46/EWG, 85/610/EWG, 89/677/EWG, 89/678/EWG, 91/173/EWG, 91/338/EWG, 91/339/EWG, 

91/659/EWG, 94/27/WE, 94/48/WE, 94/60/WE, 96/55/WE, 97/10/WE, 97/16/WE 

• Zamierzone uwalnianie do środowiska genetycznie zmodyfikowanych organizmów 90/219/WE 

zmieniona przez 94/15/WE, 97/35/WE 

• Detergenty, 73/404/EWG zmieniona przez 82/242/EWG i 86/94/EWG i związana z nią 

dyrektywa w sprawie testowania biodegradacji, 73/405/EWG zmieniona przez 82/243/EWG 

• Transport drogowy niebezpiecznych towarów 94/55/WE zmieniona przez 2006/89/WE 

Dyrektywy dotyczące hałasu: 

• Pojazdy silnikowe 70/157/EWG zmieniona przez 73/350/EWG, 77/212/EWG, 81/334/EWG, 

84/372/EWG, 84/424/EWG, 87/354/EWG, 89/491/EWG, 92/97/EWG i 96/20/WE 

• Motocykle 78/1015/EWG zmieniona przez 87/56/EWG i 89/235/EWG 

• Sprzęt budowlany (ramowa) 79/113/EWG zmieniona przez 81/1051/EWG i 85/405/EWG 

• Samoloty poddźwiękowe, 80/51/EWG zmieniona przez 83/206/EWG 

• Poddźwiękowe samoloty odrzutowe, 89/629/EWG 

• Ograniczenie eksploatacji samolotów, 92/14/EWG zmieniona przez 99/28/WE 

• W sprawie zbliŜenia przepisów prawa państw członkowskich dotyczących dopuszczanie do 

eksploatacji sprzętu i maszyn budowlanych, 84/532/EWG 

• SpręŜarki, 84/533/EWG zmieniona przez 85/406/EWG 

• śurawie wieŜowe, 84/534/EWG zmieniona przez 85/405/EWG 

• Agregaty spawalnicze, 84/535/EWG zmieniona przez 85/407/EWG 

• Agregaty prądotwórcze 84/536/EWG zmieniona przez 85/408/EWG 

• Kruszarki betonu, 84/537/EWG zmieniona przez 85/409/EWG 

• Kosiarki do trawy, 84/538/EWG zmieniona przez 87/252/EWG, 88/180/EWG i 88/181/EWG 

• Koparki hydrauliczne, 86/662/EWG zmieniona przez 89/514/EWG i 95/2/WE 

• Sprzęt gospodarstwa domowego, 86/594/EWG 
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Dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa nuklearnego i ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym: 

• Ochrona społeczeństwa i pracowników przed promieniowaniem, 80/836/EURATOM zmieniona 

przez 84/467/EURATOM 

• Ochrona przed promieniowaniem związanym z naświetleniami medycznymi, 97/43/EURATOM 

• Wczesna wymiana informacji w przypadku zagroŜenia radiologicznego, 87/600/EURATOM 

• Informowanie społeczeństwa, 89/618/EURATOM 

• Ochrona pracowników z zewnątrz przed promieniowaniem, 90/641/EURATOM 

• Przesyłanie odpadów radioaktywnych, 92/3/EURATOM uzupełniona przez 93/552/EURATOM 

• Podstawowe normy bezpieczeństwa, 96/29/EURATOM 

• Przesyłanie substancji radioaktywnych, 93/1493/EURATOM 

Dokumenty programowe: 

− Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016, 

− Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju, 

− Krajowy Plan Gospodarki Odpadami,  

− Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

− Agenda 21 – Ramowy Program Działań, 

− Strategia zrównowaŜonego rozwoju Unii Europejskiej (2001 r.) 

− Długotrwała strategia trwałego i zrównowaŜonego rozwoju – „Polska 2025”, 

− Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej, 

− ZałoŜenia polityki energetycznej Polski do 2020 r.,  

− Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej,  

− Krajowy program zwiększania lesistości,  

− Polityka leśna państwa,  

− Strategia gospodarki wodnej wraz z harmonogramem zadań Gospodarki Wodnej do roku 2020,  

− Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, przyjęty przez Radę Ministrów 14 lipca 

2009 r., 

− Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Polski do 2025 r., 

− Program Operacyjnym "Infrastruktura i Środowisko",  

− Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2008 – 2011 z 

perspektywą 2012 - 2015, 

− Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kołobrzeskiego; 

− Program Ochrony Środowiska dla Gminy Siemyśl, 2004 r. 



 

 

 


