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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 

Celem opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i MIasta Jastrowie na 
lata 2014-2017 zwanego w dalszej części opracowania „Programem” jest określenie zasad 
polityki ochrony środowiska, która odzwierciedla główne cele europejskiej polityki 
proekologicznej tj: 

• Zasada zrównowaŜonego rozwoju, 
• Zasada równego dostępu do środowiska, 
• Zasada przezorności, 
• Zasada uspołecznienia i subsydialności 
• Zasada prewencji, 
• Zasada „zanieczyszczający płaci”, 
• Zasada skuteczności ekologicznej i ekonomicznej. 

Program określa wymagania odnoszące się do polityki ekologicznej państwa i jest zgodny z 
dokumentami wojewódzkimi. Pełni następujące zadania: 

• jest instrumentem wdraŜania zasady zrównowaŜonego rozwoju, 
• podstawą strategicznego zarządzania, 
• informuje o zasobach środowiska naturalnego, 
• jest analizą problemów i zagroŜeń ekologicznych, proponując jednocześnie 

sposoby ich rozwiązania. 

1.2. Podstawa prawna  

• ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 25, poz. 150 ze zm.) 

• ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) 

• ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 
151, poz. 1220 ze zm.) 

• ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. 
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

• ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 
1243 ze zm.) 

• ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. 
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) 

• ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 90, poz. 607 ze zm.) 
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• ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest z dnia 19 czerwca 
1997 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 ze zm.) 

• ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 145) 
• ustawa nawozach i nawoŜeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 147,  

poz. 1033 ze zm.) 
• ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz. U. z 

2004 Nr 121, poz. 1266 ze zm.) 
•  ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
• ustawa o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze 

zm.) 
• ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) 

• ustawa prawo górnicze i geologiczne z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 163, 
poz. 981).  
 

1.3. Ogólna charakterystyka Gminy  
 

Gmina Jastrowie połoŜona jest w zachodniej części powiatu złotowskiego, w  
północnej części województwa wielkopolskiego. Jest Gminą miejsko – wiejską o powierzchni 
około 353 km2. Od północy graniczy z Gminą Okonek, od wschodu z Gminą Złotów i Gmina 
Tarnówka. Granica zachodnia jest jednocześnie granicą z województwem 
zachodniopomorskim – gminami Borne Sulinowo, Czaplinek i Wałcz. Na terenie gminy 
znajdują się 13 miejscowości: Brzeźnica, Brzeźnica-Kolonia, Budy, Budy-Folwark, 
Drzewiec, Nadarzyce, Piski Leśniczówka, Prądy, Samborsko, Sypniewko, Sypniewo, 
Trzebieszki oraz Jastrowie. W Gminie mieszka 11.854 osób w tym 8.738 w Jastrowiu (stan na 
dzień 31.12.2013). Przez obszar Gminy przebiegają: 
 drogi krajowe: 
- nr 11 Kołobrzeg-Bytom 
- nr 22 Kostrzyn-Grzechotki,  
droga wojewódzka nr 189 Jastrowie-Więcbork  
drogi powiatowe 
- nr 126 – Sypniewo-Nadarzyce-Machliny, 
- nr 127 – Sypniewo-Brzeźnica-Jastrowie, 
- nr 131 – Sypniewo-Kolonia Brzeźnica-Szwecja, 
- nr 133 – Brzeźnica-Budy-Trzebieszki, 
 oraz linia kolejowa Poznań –Koszalin – Kołobrzeg.  
 
Funkcjonuje to szereg zakładów, z których najwaŜniejsze to: 
- Precon Polska – produkcja elementów betonowych i Ŝelbetonowych 
- Arcus Romet Grup – produkcja rowerów, 
- Noris Jastrowie – produkcja mroŜonej i przetwórstwo  owoców i warzyw 
- Operator Logistyczny Paliw Płynnych Baza Paliw nr 8 – magazyny paliw 
oraz 
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kilka większych gospodarstw rolnych:  
- ROLSAM – Samborsko 
- Gospodarstwo Rolne Łukasz Stokłosa – Sypniewo, 
- Waldemar Sopoliński – Brzeźnica 
 

Bogactwem Gminy są lasy, jeziora, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 
2000 oraz rezerwaty przyrody. Gmina połoŜona jest w dorzeczu rzeki Noteć – główne rzeki to 
Gwda stanowiąca częściowo wschodnią granicę Gminy, jej dopływy Piława, Rurzyca, 
Płytnica wraz z dopływani – Kanałem Sypniewskim, Kamionką i Samborką oraz   Młynówka 
z Oska. Na terenie Gminy jest 10 jezior zasobnych w róŜne gatunki ryb – sandacz, lin, 
szczupak, karaś węgorz. Lasy zajmują ponad 70 % powierzchni Gminy, stanowiąc ostoje 
róŜnych gatunków zwierząt w tym kilku gatunków objętych ochroną np. jeŜ europejski, kret 
bóbr czy wydra. Gniazduje tu kania czarna i ruda, spotyka się teŜ bociana czarnego, puchacza 
i rybołowa. Wśród drzew przewaŜają drzewostany sosnowe, największą powierzchnię 
zajmuje bór mieszany świeŜy i bór świeŜy. Runo leśne jest bogate w grzyby, jeŜyny, maliny i 
jagody. W lasach moŜna spotkać sarny, dziki, lisy i zające.   

Na terenie Gminy nie ma uciąŜliwych zakładów, co powoduje, Ŝe jakość środowiska 
jest wysoka i gmina moŜe się pochwalić wieloma atrakcjami i walorami turystycznymi, które 
zachwycają  przyjeŜdŜających turystów.   
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2. ZałoŜenia wyjściowe Programu   
2.1. ZałoŜenia zewnętrzne 
2.1.1. Polityka Ekologiczna Państwa 

NajwaŜniejsze zadania określone w Polityce Ekologicznej Państwa to poprawa jakości 
środowiska, realizacja zasady zrównowaŜonego rozwoju, powstrzymanie niekorzystnych 
zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych, w tym róŜnorodności biologicznej. 
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej, jest przyjęta w Konstytucji RP, zasada 
zrównowaŜonego rozwoju, której istotą jest równorzędne traktowanie racji społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych.  Polityka Ekologiczna Państwa określa 3 główne obszary 
priorytetowe, które z kolei składają się z konkretnych celów i działań. Są to – obszary 
priorytetowe; cele nadrzędne (1, 2…) oraz cele krótkoterminowe (●) 

Kierunki działa ń priorytetowych 
 

1. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
• zgodność projektów dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki 

z obowiązującym prawem 
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• zgodność projektów dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki 
z obowiązującym prawem 

• uwzględnianie wyników tych ocen w ostatecznych wersjach tych dokumentów 
2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

• uruchomienie mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które 
prowadziłyby do rozwoju proekologicznej produkcji towarów, 

• kreowanie świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą 
zrównowaŜonego rozwoju 

3. Zarządzanie środowiskowe 
• jak najszersze przystępowanie do Systemu Zarządzania i Audytu 
• tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie  

4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 
• Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl 

globalnie, działaj lokalnie” prowadzącą do proekologicznych zachowań 
konsumenckich, pro środowiskowych nawyków i pobudzaniu odpowiedzialności 
za stan środowiska, organizowaniu akcji lokalnych słuŜących ochronie 
środowiska, uczestnictwa w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących 
ochrony środowiska 

5. Rozwój badań i postęp techniczny 
• Zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdraŜaniu ekoinnowacji w 

przemyśle oraz produkcji wyrobów przyjaznych środowisku 
• Doprowadzenie do zadawalającego stanu systemu monitoringu środowiska 

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
• stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w 
środowisku i sygnalizującego moŜliwość wystąpienia szkody 

• w przypadku wystąpienia szkody w środowisku koszty naprawy musza ponieść jej 
sprawcy 
 

7. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
• Przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego (uwzględnienie zasad 

ochrony środowiska) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
 

 Ochrona zasobów naturalnych 

1. Ochrona przyrody 
• Zachowanie bogatej róŜnorodności biologicznej polskiej przyrody na róŜnych 

poziomach organizacji 
• UmoŜliwienie zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego kraju 

2. Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów 
• Racjonalne uŜytkowanie zasobów leśnych 
• Kształtowanie właściwej struktury gatunkowej i wiekowej lasów 
• Zachowanie bogactwa biologicznego 
• Rozwijanie idei trwale zrównowaŜonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej 

3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie na lata 2014-2017 

 

 

 
8 

 

• Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych 
w taki sposób by uchronić gospodarkę narodową od deficytów wody zabezpieczyć 
przed skutkami powodzi 

• Zwiększenie samo dofinansowania gospodarki wodnej 
• Maksymalizacja oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i 

konsumpcyjne 
• Zwiększenie retencji wodnej 
• Skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem 
4. Ochrona powierzchni ziemi 

• Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
rozwoju zrównowaŜonego 

• Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno – błotnych przez 
czynniki antropogenne 

• Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 
przywracając im funkcję przyrodniczą rekreacyjną lub rolniczą 

5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
• Doskonalenie prawodawstwa dotyczącego ochrony zasobów, kopalin, wód 

podziemnych 
• Ograniczenie presji środowiskowej podczas prac geologicznych i eksploatacji 

kopalin 
• Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóŜ kopalin w procesie planowania 

przestrzennego 
• Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin 
• Wykonanie bilansu pojemności struktur geologicznych, w których moŜliwa jest 

sekwencja dwutlenku węgla 
• Rozpoznanie geologiczne złóŜ soli kamiennej, wyczerpanych złóŜ ropy naftowej i 

innych struktur geologicznych pod katem magazynowania ropy naftowej i gazu 
ziemnego oraz składowanie odpadów 

• Dokumentacja dyspozycyjnych wód leczniczych i termalnych oraz głównych 
zbiorników wód podziemnych 
 

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
 

1.  Środowisko i zdrowie 
• Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań 

sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia 
• Skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi potencjalnymi 
źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska 

2. Jakość powietrza 
• Osiągnięcie limitów dla SO2, NOx określonych w Traktacie Akcesyjnym 
• Ograniczenie emisji pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów oraz 2,5 

mikrometra 
• Całkowita likwidacja emisji substancji niszczących warstwę ozonową oraz 

wycofanie ich w obrotu i stosowania na terytorium Polski  
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3. Ochrona wód 
• Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 

komunalnych 
• Przywrócenie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
• Zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków 
• Opracowanie planów gospodarowania wodami oraz programu wodno - 
ściekowego 

4. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych 
• Dokonywanie wiarygodnej oceny naraŜenia społeczeństwa na ponadnormatywny 

hałas 
• Podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagroŜenia tam gdzie jest ono największe 

5. Substancje chemiczne w środowisku 
• Stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi 

dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami rozporządzenia REACH 
 

2.1.2. Program Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego 
 

Program ochrony środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 
uchwalony został Uchwałą Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 
dnia 26 listopada 2012 r. Cele i kierunki działań polityki ekologicznej województwa 
wielkopolskiego przedstawiono w perspektywie do roku 2023. Uznano, Ŝe znacząca 
większość celów i kierunków działań sformułowanych w poprzednim Programie jest nadal 
aktualna.  
Cele wojewódzkiej polityki ekologicznej są zgodne z „Polityką ekologiczną państwa na lata 
2009 - 2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016” i wpisują się w osiąganie celów 
polityki państwa: 
1. Ochrona przyrody  
Zachowanie róŜnorodności biologicznej i jej racjonalne uŜytkowanie oraz stworzenie spójnego 
systemu obszarów chronionych poprzez: 

• Rozbudowa systemu obszarów chronionych w województwie wielkopolskim 
• Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych 
• Tworzenie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 
• Utrzymanie róŜnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków 
• Utrzymanie róŜnorodności gatunków, w tym opracowanie i wdraŜanie planów ochrony 

dla gatunków zagroŜonych 
• Wzmocnienie znaczenia ochrony róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej w 

planowaniu przestrzennym 
• WdraŜanie programów rolno środowiskowych 
• Renaturalizacja i poprawa stanu zniszczonych ekosystemów, zwłaszcza  wodno-błotnych, 

rzecznych i leśnych 
• Prowadzenie szkoleń i edukacji (formalnej i nieformalnej) w zakresie ochrony przyrody i 

róŜnorodności biologicznej 
• Ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni 

przyrodniczej 
• Utrzymanie i rozwój terenów zieleni. 
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2. Ochrona i zrównowaŜony rozwój lasów 
Prowadzenie zrównowaŜonej gospodarki leśnej i zwiększenie lesistości poprzez: 

• Realizację zrównowaŜonej gospodarki leśnej 
• Tworzenie spójnych kompleksów leśnych, szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych 

i wododziałów 
• Ujmowanie w dokumentach planistycznych gruntów do zalesień, wyznaczanie w mpzp 

granic polno – leśnych 
• Zalesianie nieefektywnych (nieprzydatnych rolnictwu) gruntów rolnych  
• Ochrona róŜnorodności biologicznej lasów 
• Doskonalenie gatunkowej i funkcjonalnej struktury lasów  
• Doskonalenie gatunkowości i funkcjonalnej struktury lasów prywatnych 
• Realizacja gospodarki leśnej w oparciu o plany urządzania lasów i uproszczone plany 

urządzania lasów, szczególnie dla lasów prywatnych 
• Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska leśnego w celu rozpoznania stanu lasu, 

przeciwdziałania poŜarom, rozwojowi szkodników i chorób 
• Prowadzenie edukacji na rzecz zrównowaŜonego rozwoju przez nadleśnictwa oraz  inne 

podmioty w tym organizacje i stowarzyszenia 
• Kontynuacja zadań z zakresu gospodarki wodnej na terenach leśnych – realizacja 

programu małej retencji  
• Systematyczna zmiana struktury wiekowej i składu gatunkowego drzewostanów w celu 

dostosowania ich do charakteru siedliska i zwiększenia róŜnorodności genetycznej i 
biologicznej biocenoz leśnych 

• Odbudowa zniekształconych siedlisk leśnych 
• Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego gmin  

 
2. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  
ZrównowaŜone uŜytkowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i suszą poprzez: 

• Realizację harmonogramu wdraŜania Ramowej Dyrektywy Wodnej w regionie wodnym 
Warty 

• WdraŜanie Dyrektywy Powodziowej w regionie wodnym Warty 
• Objęcie ochroną w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów 

zalewowych rzek 
• Przebudowa, rozbudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych 
• Budowa i modernizacja zbiorników retencyjnych 
• Odbudowa zniszczonych obiektów hydrotechnicznych 
• Realizacja programu małej retencji 
• Modernizacja melioracji szczegółowych 
• Budowa przepławek dla ryb 
• BieŜące utrzymanie właściwego stanu technicznego urządzeń ochrony 

przeciwpowodziowej, głownie obwałowań obszarów zalewowych i zbiorników 
retencyjnych a takŜe stacji pomp 

• Utrzymywanie właściwego stanu urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej , w tym 
udraŜnianie koryt rzek.  

   
3. Ochrona powierzchni ziemi 
Ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi oraz rekultywacja terenów 
zdegradowanych poprzez: 

• Przestrzeganie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb 
uŜytkowanych rolniczo 
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• WdraŜanie programów rolnośrodowiskowych uwzględniających działania prewencyjne w 
zakresie ochrony gleb, w tym erozji gleb 

• Wspieranie i rozwijanie rolnictwa ekologicznego 
• Ochrona gruntów rolnych i leśnych zgodnie  z ustawą o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych  
• Minimalizacja negatywnego wpływu działalności gospodarczej na stan powierzchni ziemi. 
• Kontynuacja i rozwój monitoringu środowiska glebowego w województwie. 
• Prowadzenie rejestru terenów zdegradowanych. 
• Rewitalizacja terenów zdegradowanych 
• Identyfikacja obszarów osuwiskowych oraz rezygnacja z wprowadzania nowej oraz 

utrwalania istniejącej zabudowy na terenach zagroŜonych osuwiskami 
 

4.  Gospodarowanie zasobami geologicznymi  
ZrównowaŜone uŜytkowanie zasobów kopalin oraz ochrona środowiska w trakcie ich eksploatacji 
poprzez: 

• Kontynuowanie prac w zakresie poszukiwania, rozpoznania i dokumentowania złóŜ 
kopalin. 

• Uwzględnianie ochrony złóŜ kopalin w opracowaniach planistycznych 
• Sukcesywna rekultywacja i zagospodarowanie terenów po eksploatacji kopalin 

 
5. Jakość wód i gospodarka wodno - ściekowa 

      Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska  wodnego, usprawnienie systemu 
zaopatrzenia w wód poprzez: 

• Budowę nowych i przebudowę istniejących oczyszczalni ścieków wraz z systemami 
gospodarowania osadami ściekowymi 

• Budowę nowych i przebudowa istniejących systemów kanalizacji zbiorczej 
• Budowę indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, na terenach gdzie budowa 

systemów zbiorczych jest nieuzasadniona ze względu na uwarunkowania techniczne lub 
ekonomiczne 

• Rozbudowę infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej w zakładach przemysłowych 
• Realizację programów działań mających na celu ograniczenie odpływu  azotu ze źródeł 

rolniczych  
• Rozbudowę sieci wodociągowej, budowę nowych i modernizację istniejących ujęć i stacji 

uzdatniania wody 
• Kontrolę stanu funkcjonowania i obsługi bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe 

oraz oczyszczalni przydomowych 
 

6. Jakość powietrza 
Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z  
instalacji, wymaganych przepisami prawa  
poprzez 

• Osiągniecie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych substancji w powietrzu 
poprzez wdraŜanie programów ochrony powietrza 

• Wzmocnienie systemu monitoringu powietrza. 
• Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych, w tym eliminowanie węgla jako 

paliwa w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go innymi, 
bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, w tym odnawialnych źródeł energii (np. wody 
geotermalne, energia słoneczna, energia wiatrowa, energia biomasy z lokalnych źródeł) 

• Termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej i budynków mieszkalnych. 
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• Wprowadzanie zintegrowanej gospodarki energetycznej w miastach poprzez 
wykorzystanie do celów komunalnych ciepła odpadowego z elektrociepłowni i kotłowni 
zakładowych. 

• Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
• Modernizacja układów technologicznych ciepłowni i elektrociepłowni, w tym 

wprowadzanie nowoczesnych technik spalania, 
• Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania, a 

takŜe poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń redukujących 
zanieczyszczenia 

 
7. Hałas 

Zmniejszenie zagroŜenia mieszkańców województwa ponadnormatywnym hałasem, 
zwłaszcza emitowanym przez środki transportu drogowego  

• Realizacja programów ochrony środowiska przed hałasem, 
• Systematyczna aktualizacja map akustycznych i programów ochrony środowiska przed 

hałasem, 
• Rozszerzenie monitoringu hałasu w srodowisku, szczególnie na terenach bedacych 

pod wpływem oddziaływania określonej kategorii dróg, linii kolejowych oraz terenów 
wskazanych w powiatowych programach ochrony środowiska, 

• Realizacja inwestycji zmniejszających naraŜenie na hałas komunikacyjny ( budowa 
obwodnic, modernizacja szlaków komunikacyjnych, budowa ekranów akustycznych, 
rewitalizacja odcinków  linii kolejowych i wymiana taboru na mniej hałaśliwy, itp.) 

• Dalsze ograniczanie hałasu pochodzącego z sektora gospodarczego, m.in. poprzez 
kontrole przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu, wprowadzanie urządzeń 
ograniczających hałas ipt. 

• Przestrzeganie dopuszczalnych wartości poziomów hałasu w odniesieniu do nowo 
zagospodarowywanych terenów: stosowanie w planowaniu przestrzennych zasady 
strefowania. 
 

8. Pola elektromagnetyczne 
Stała kontrola potencjalnych źródeł pół elektromagnetycznych oraz minimalizacja ich 
oddziaływania na zdrowie człowieka i środowisko  
poprzez: 

• Kontynuację badań, które pozwolą na ocenę skali zagroŜenia polami 
elektromagnetycznymi oraz poszerzenie wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania, 

• Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych  
ochronie przed polami elektromagnetycznymi, 

• Opracowanie i wdroŜenie systemu pomiarów i ich ewidencji (baza danych w systemie 
GIS) w celu monitorowania zmian wielkości i stopnia zagroŜenia środowiska polami 
elektromagnetycznymi, 

• Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych. 
• Edukacja ekologiczna nt. rzeczywistej skali zagroŜenia emisją pól elektromagnetycznych 

 
9. PowaŜne awarie przemysłowe 
Minimalizacja skutków powaŜnych awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska  
poprzez: 

• Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagroŜeń 
środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu materiałów   
niebezpiecznych, 
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• Bezpieczny transport materiałów niebezpiecznych, w tym minimalizacja transportu 
substancji niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe, 

• Usuwanie skutków zagroŜeń środowiska oraz bezpieczne, tymczasowe magazynowanie 
odpadów powstałych w czasie usuwania skutków powaŜnej awarii, 

• Wsparcie jednostek straŜy poŜarnej w zakresie wyposaŜenia do prowadzenia działań 
ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania powaŜnym awariom oraz  zagroŜeniom 
środowiska i zdrowia człowieka wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń 

 
10. Edukacja dla zrównowaŜonego rozwoju 
Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców województwa wielkopolskiego , 
zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku oraz zrównowaŜona polityka 
konsumpcyjna poprzez: 

• Prowadzenie działań związanych z edukacją dla zrównowaŜonego rozwoju przez jednostki 
samorządu terytorialnego 

• Wspieranie merytoryczne i finansowe działań z zakresu edukacji ekologicznej  
prowadzonej w szkołach, parkach krajobrazowych i narodowych oraz promowanie 
aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieŜy. 

• Współpraca samorządów wszystkich szczebli z mediami regionalnymi i lokalnymi w 
zakresie prezentacji stanu środowiska i pozytywnych przykładów działań podejmowanych 
na rzecz jego ochrony 

• Wspieranie działalności Ośrodków Edukacji Przyrodniczej prowadzonej przez Parki 
Narodowe, Parki  Krajobrazowych współpracujące z placówkami akademickimi i 
instytutami badawczymi oraz organizacjami naukowymi,    

• Promowanie materiałów/wydawnictw w zakresie edukacji ekologicznej 
• Udział przedstawicieli administracji publicznej szczebla wojewódzkiego i lokalnego oraz 

przedstawicieli przedsiębiorstw w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji o środowisku, 

• Promowanie postaw opartych na idei zrównowaŜonej i odpowiedzialnej konsumpcji 
 

11. Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów 
strategicznych i przeprowadzenie oceny wpływu ich realizacji na środowisko przed ich 
zatwierdzeniem poprzez: 

• Zapewnienie spójności celów określonych w dokumentach strategicznych z kierunkami 
działań określonych w programach ochrony środowiska,  

• Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych (zgodnie z ustawą 
o udostępnianiu informacji o środowisku.) strategicznymi ocenami oddziaływania na 
środowisko 

• Popularyzacja szkoleń w zakresie metodologii wykonywania i oceniania prognoz skutków 
oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych. 

 
 
 

12. Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
Kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej województwa, sprzyjającej 
równowaŜnemu wykorzystaniu walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem jakości 
Ŝycia i trwałym zachowaniem wartości środowiska poprzez: 

• Wprowadzenie w planach zagospodarowania przestrzennego dopuszczalnych sposobów 
ogrzewania dla obszarów w których stwierdzone zostały przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych lub docelowych niektórych substancji w powietrzu  
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• Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wyników monitoringu środowiska (w 
szczególności w zakresie powietrza, hałasu i wód) oraz identyfikacja konfliktów 
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi 

• Uwzględnianie progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności” przestrzennej 
wraz z systemem monitorowania zmian. 

• Zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących terenach 
o wysokich walorach. 

 
13. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
WdroŜenie mechanizmów zapewniających aktywizację rynku na rzecz ochrony środowiska 
poprzez: 

• Analizę moŜliwości wprowadzenia w województwie nowych rynkowych instrumentów 
wspierających działania w zakresie ochrony środowiska. 

• Promocję tworzenia „zielonych miejsc pracy” z wykorzystaniem środków pomocowych 
UE, 

• Promocję wśród mieszkańców województwa etykiet informujących o produktach 
ekologicznych. 

• Współpracę z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu kampanii promocyjnych 
etykiet ekologicznych, zrównowaŜonej konsumpcji oraz tworzeni „zielonych miejsc pracy”  

• Promocja polskich firm, zwłaszcza lokalnych, produkujących urządzenia ochrony 
środowiska 

 
14. Rozwój badań i postęp techniczny 
Zwiększenie roli wielkopolskich placówek badawczych we wdraŜaniu innowacji w przemyśle 
oraz w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska poprzez: 

• Rozwój środowisk akademickich w zakresie rozwoju kierunków związanych z ochrona 
środowiska 

• Integrację środowisk społeczno-gospodarczych regionu na rzecz innowacji 
• Wsparcie dla powiązań o charakterze klastrów 
• Promowanie i wspieranie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje 

 
15. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
WdroŜenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku i 
sygnalizującego moŜliwość wystąpienia szkody poprzez: 

• Udział pracowników administracji w szkoleniach na temat odpowiedzialności sprawcy za 
szkody w środowisku 

• Wzmocnienie kadrowe i aparaturowe WIOŚ w Poznaniu, pozwalające na pełną realizację 
zadań kontrolnych 
 

2.1.3. Program Ochrony Środowiska Powiatu Złotowskiego  
Główna zasada przyjęta w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego 

związana jest ze zrównowaŜonym rozwojem powiatu. Przyjmuje się tu zasadę iŜ rozwój 
wspólnot samorządowych powinien być postrzegany jako proces stałego wzrostu jakości 
Ŝycia lokalnych społeczeństw, wsparty na wzajemnie zrównowaŜonych czynnikach o 
charakterze społecznym, gospodarczym i ekologicznym. Działanie na rzecz zrównowaŜonego 
rozwoju rozumiane jest jako podejmowanie i wprowadzanie w Ŝycie takich decyzji, które na 
zasadzie kompromisu godzą ze sobą przeciwstawne cele właściwe dla kaŜdej z wymienionych 
sfer rozwoju. W procesie planowania zrównowaŜonego rozwoju konieczne jest rozumienie 
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powiązań pomiędzy róŜnymi czynnikami tak, aby przy podejmowaniu decyzji dokonywać 
wyboru rozwiązań zarazem: efektywnych gospodarczo, sprawiedliwych społecznie oraz 
bezpiecznych dla środowiska przyrodniczego.   

Cele przyjęte w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Złotowskiego: 

1. Zasoby wodne.  
� Rozwój i modernizacja sieci wodociągowej oraz obiektów wodociągowych 
� Rozwój i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz obiektów 

związanych z przyjmowaniem i oczyszczaniem ścieków, 
� Prowadzenie działań w zakresie w zakresie uzyskiwania dofinansowania, 

wydawanie pozwoleń, przyjmowanie zgłoszeń na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków, 

� BieŜąca ewidencja i kontrola zbiorników bezodpływowych oraz likwidacja na 
obszarach objętych siecią kanalizacyjną,  

� Prowadzenie corocznych działań związanych z konserwacją, modernizacją i 
odbudową urządzeń wodnych, rowów, przepustów, studzienek, oczyszczaniem 
przepustów drogowych i wylotów drenarskich, poprzedzone corocznym 
przeglądem stanu technicznego urządzeń melioracyjnych w ramach melioracji 
szczegółowych, 

� Realizacja planu ochrony przed powodzią w przypadku jej wystąpienia. 
Współpraca z podmiotami odpowiedzialnymi za stan infrastruktury powodziowej, 
 

2. Zasoby przyrody 
� Utrzymanie zieleni na terenach zarządzanych przez Powiat w tym na drogach 

powiatowych, 
� Utrzymanie zieleni o charakterze publicznym , 
� Realizacja zapisów planów ochrony w zakresie obszarów NATURA 2000 i 

rezerwatów przyrody, 
� Współpraca z Nadleśnictwem w ramach realizacji obowiązku ochrony lasów 

nie będących w zasobach Skarbu Państwa, 
� Zagospodarowanie terenów cennych pod względem przyrodniczym do celów 

rekreacji: zagospodarowanie jezior, wyposaŜenie w infrastrukturę rekreacyjną 
oraz sanitarną, 

3. Zasoby powierzchni ziemi 
� Monitorowanie działań zarządców składowisk odpadów w ramach rekultywacji i 

eksploatacji składowisk odpadów, 
� Prowadzenie monitoringu składowisk odpadów w fazie eksploatacji i w fazie 

poeksploatacyjnej, 
� Ochrona gleb najlepszych kompleksów w MPZP przed zabudowaniem, 
� Kontrolowanie działań zmierzających do rekultywacji miejsc eksploatacji 

surowców mineralnych, takŜe likwidacja miejsc nielegalnej eksploatacji kopalin, 
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� Stopniowe opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, zgodnie z załoŜeniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego wraz z prowadzeniem procedury strategicznej 
oceny oddziaływania projektów MPZP, 

� Budowa chodników i ścieŜek rowerowych na terenie powiatu, 
� Tworzenie oraz wprowadzenie zapisów do MPZP stref rozwoju gospodarczego, 

stref ekonomicznych w celu skupienia działalności gospodarczo – przemysłowej 
na wydzielonych terenach (uzbrajanie terenów w infrastrukturę) 
 

4. Zasoby powietrza 
� Modernizacja budynków będących w zarządzie powiatu oraz budynków 

komunalnych poszczególnych gmin (wymiana ogrzewania, modernizacja 
kotłowni, ocieplanie budynków) 

� Wprowadzanie energii odnawialnej na terenie powiatu (promocja kolektorów 
słonecznych, biomasy, elektrowni wiatrowych, eksploatacja elektrowni wodnych) 

� Realizacja inwestycji drogowych na drogach gminnych, 
� Realizacja inwestycji drogowych na drogach powiatowych 
� Realizacja inwestycji drogowych na drogach wojewódzkich, 
� Realizacja inwestycji drogowych na drogach krajowych, 
� Gazyfikacja powiatu, 
� Modernizacja oraz rozbudowa systemu ciepłowniczego na terenie powiatu 

5. Hałas 
� Modernizacja i budowa dróg (budowa obwodnic, optymalizacja przebiegu tras 

komunikacyjnych oraz optymalizacja płynności ruchu, tworzenie zabezpieczeń 
akustycznych, 

� Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów akustycznych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, 

� Wydawanie decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu moŜliwy do 
emisji w zakładach i podmiotach funkcjonujących na terenie powiatu 

6. Pola elektromagnetyczne: 
� Wydawanie pozwoleń, przyjmowanie zgłoszeń na budowę stacji bazowych 

telefonii komórkowych – kontrola. 
� Wprowadzanie zapisów dotyczących standardów emisji pól elektromagnetycznych 

w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 
7. Racjonalne wykorzystanie zasobów: 

� Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej w systemach przesyłowych, 
poprawy parametrów energetycznych budynków, podnoszenie sprawności 
wytwarzania energii, zmniejszanie strat wody na sieciach przesyłowych, 

� Prowadzenie działań energooszczędnych realizowanych w budynkach 
znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego, 

� Wymiana oświetlenia na energooszczędne w budynkach i wzdłuŜ ciągów 
komunikacyjnych oraz na terenach jednostek, 
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� Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Jastrowiu, 

� Wymiana lub modernizacja systemów centralnego ogrzewania w ramach 
bieŜących potrzeb wraz z termomodernizacją obiektów, 

� Monitorowanie  zapisów i realizacji wydawanych koncesji na poszukiwanie i 
eksploatację kopalin, 

� Monitorowanie zapisów wydawanych pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, 
odprowadzanie ścieków i wód opadowych i roztopowych, wykonywanie urzadzen 
wodnych, 

8. Edukacja ekologiczna : 
� Realizacja szkoleń obejmujących zagadnienia środowiska dla pracowników 

Starostwa powiatowego, mieszkańców ( w zakresie odnawialnej energii, 
pielęgnacji lasów itp.) 

� Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez konkursy, festyny, pikniki o 
tematyce ekologicznej 

� Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz opracowywanie raportów z 
realizacji POŚ 

� Informowanie mieszkańców o prowadzonych postepowaniach, wydawanych 
decyzjach, prowadzonych inwestycjach, opracowanych planach i programach 
oraz jakości środowiska na terenie powiatu (BIP, tablica ogłoszeń, lokalna 
prasa itd.) 

9. Bezpieczeństwo ludności 
� Monitoring składowisk odpadów, 
� Monitorowanie jakości wód pobieranych na cele komunalne oraz w sieci 

wodociągowej, 
� Likwidacja sieci wodociągowej wykonanej z materiałów azbestowych, 
� Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla KP PSP w Złotowie 

10. Gospodarka odpadami  
� Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi wynikają z ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
� Zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami w powiecie złotowskim sa 

przekazane Związkowi Gmin Krajna oraz Związkowi Międzygminnemu Pilski 
Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi, które zajmują się kompleksowa 
obsługą poszczególnych gmin, 

� Prowadzenie dofinansowania do demontaŜu i unieszkodliwiania wyrobów 
azbestowych na terenie nieruchomości, 

� Realizacja szkoleń obejmujących zagadnienia środowiskowe dla pracowników 
Starostwa Powiatowego, mieszkańców (w zakresie unieszkodliwiania azbestu) 

Głównymi celami strategicznymi opierającymi się na zasadach zrównowaŜonego rozwoju, 
który ma prowadzić do poprawy jakości Ŝycia lokalnych społeczności są następujące 
kierunki: 
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• modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno – ściekowej dla zapewnienia lepszej 
ochrony środowiska oraz poprawy warunków Ŝycia mieszkańców. 

• zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu 
właściwego składników przyrody, 

• ograniczenie przekształceń ziemi w wyniku procesów naturalnych oraz 
antropogenicznych, 

• zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości uŜytkowej oraz 
ochrona przed powodzią, 

• utrzymanie standardów jakości powietrza, redukcja emisji gazów i odorów, 
• zminimalizowanie uciąŜliwego hałasu i utrzymanie jak najlepszej jakości stanu 

akustycznego środowiska 
• ochrona mieszkańców przed polami elekromagnetycznymi, 

• racjonalizacja zuŜycia energii, surowców i materiałów oraz wzrost udziału zasobów 
odnawialnych, 

• upowszechnienie idei ekorozwoju we wszystkich sferach Ŝycia oraz wdroŜenie 
edukacji ekologicznej jako edukacji interdyscyplinarnej 

• minimalizacja wpływu na środowisko oraz eliminacja ryzyka dla zdrowia ludzi w 
miejscach największego oddziaływania na środowisko i zapewnienie bezpieczeństwa 
chemicznego i biologicznego, 

• racjonalny i systemowy rozwój gospodarki odpadami,  

2.1.4. Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Złotowskiego na lata 2007-
2013 

Strategia określa misję Powiatu złotowskiego, w której będzie on identyfikował się z 
następującym opisem: 

„POWIAT ZŁOTOWSKI -  zielone płuca północnej Wielkopolski, powiat ludzi 
wykształconych i przedsiębiorczych, o dynamicznie rozwijającej się gospodarce – poprzez 
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, nowoczesnego rolnictwa, wysokim standardem 
usług turystycznych przy jednoczesnym zachowaniu atrakcyjności walorów krajobrazowych 
i czystego środowiska” 

Cały obszar społeczno - gospodarczy podzielono na pięć obszarów: gospodarkę, przestrzeń, 
społeczność, ekologię i infrastrukturę. Dla kaŜdego z tych obszarów wyznaczono niezbędne 
cele pierwszorzędne, które powinny znacząco przyspieszyć rozwój na danym obszarze a takŜe 
cele drugorzędne wspierające rozwój ale uzaleŜnione od moŜliwości finansowych kapitału 
własnego, napływającego oraz siły inwestycyjnej lokalnych podmiotów gospodarczych.  

W obszarze ekologia wyznaczono jako priorytetowe następujące cele: 

1. wdroŜenie jednolitego systemu segregacji i utylizacji odpadów stałych, 
2. prowadzenie działań na rzecz racjonalnej gospodarki wodno – ściekowej, 
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3. zmiana systemu tradycyjnego ogrzewania na rzecz nośników energii o charakterze 
proekologicznym, 

4. ciągła edukacja ekologiczna ludności 

2.2. ZałoŜenia wewnętrzne  
2.2.1. Strategia Rozwoju Gminy  

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Jastrowie opracowana została na lata 2012-2020; 
określono w niej wizję, misję oraz cele strategiczne.  

Wizja - określa poŜądany przez mieszkańców obraz, wizerunek gminy w perspektywie 
najbliŜszych kilkunastu lat. Na podstawie analizy atutów oraz braków i problemów oraz 
biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania rozwojowe sformułowano następującą 
deklarację: 

„Jastrowie – Gmina zasobna i bezpieczna, z wykształconym społeczeństwem i przyjaznym 
środowiskiem naturalnym o walorach sprzyjających rozwojowi róŜnych form turystyki. 
Obszar zrównowaŜonego rozwoju gospodarczego opartego na małej i średniej 
przedsiębiorczości” 

Misja – określa priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców. Sformułowano następująca deklarację misji: 

„Określony w wizji stan docelowy naszej Gminy – atrakcyjne miejsce do Ŝycia, wypoczynku i 
inwestowania – pragniemy zapewnić w szczególności poprzez: 

• inwestowanie w infrastrukturę techniczną Gminy, 

• inwestowanie w wykształcenie naszych mieszkańców 

• rozwój kultury, sportu, turystyki i rekreacji, 

• pozyskiwanie nowych mieszkańców i inwestorów.” 

 Cele strategiczne to: 

Cel strategiczny I. Infrastruktura i ochrona środowiska  

Cel strategiczny II. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców 

Cel strategiczny III. Turystyka, dziedzictwo kulturowe i promocja  

Dla Programu Ochrony Środowiska istotne są zapisy znajdujące się we wszystkich ww 
celach. Dla potrzeb opracowanie POŚ wybrano te, bezpośrednio związane z działaniami w 
szeroko pojętej ochronie środowiska 

Cel strategiczny I. Infrastruktura i ochrona środowiska  

- cele operacyjne:  

1.1. Infrastruktura komunalna 
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� wodociągowanie wsi oraz nowych osiedli w Jastrowiu, 
� rozbudowa systemu kanalizacji  i rozwój systemu oczyszczalni przydomowych, 
� przygotowanie terenów inwestycyjnych 

1.2. Drogownictwo 

� budowa dróg gminnych, poprawa stanu dróg istniejących oraz budowa sieci 
kanalizacji deszczowej, 

� budowa i poprawa stanu chodników, 
� budowa i poprawa stanu parkingów w Jastrowiu, 
� budowa i poprawa oświetlenia, 
� budowa obwodnicy Jastrowia 

1.3. Ochrona środowiska  

� rozwój systemu selekcji odpadów stałych, 
� rekultywacja wysypiska 

Cel strategiczny II. Poprawa warunków Ŝycia mieszkańców 

- cele operacyjne:  

2.1.  Oświata, kultura i sport 

2.2. Zdrowie, pomoc społeczna i bezpieczeństwo 

� Wspierania OSP, 
� Rozwój systemu monitoringu 
� WyposaŜenie StraŜy Miejskiej w niezbędny sprzęt 

 

Cel strategiczny III. Turystyka, dziedzictwo kulturowe i promocja  

3.1. Rozwój usług i atrakcji turystycznych oraz rekreacyjnych 

� Budowa i oznakowanie ścieŜek i szlaków rowerowych 
� Działania na rzecz wspierania rozwoju agroturystyki na terenie gminy 

3.2. Rewitalizacja miasta Jastrowie 

3.3. Promocja Miasta i Gminy  
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3. Ogólny stan środowiska Gminy i jego zagroŜenia  
3.1. Charakterystyka  środowiska  
3.1.1. PołoŜenie fizyczno-geograficzne. 

Wg fizyczno-geograficznego podziału Polski, dostosowanego do dziesiętnego podziału 
europejskiego, obszar Gminy połoŜony jest w obrębie: 

 podprowincji PobrzeŜe Południowobałtyckiego – w obrębie mezoregionów: 
„Pojezierza szczecineckiego”,  „Dolina Gwdy” i „Równiny wałeckiej”. 

Cechą specyficzną podprowincji  PobrzeŜe Południowobałtyckie jest połoŜenie w 
granicach zasięgu ostatniego zlodowacenia, z czego wynikają dalsze konsekwencje zarówno 
geomorfologiczne, hydrograficzne jak i glebowe. Krajobrazy naturalne naleŜą tu do dwóch 
rodzajów: młodo-glacjalnego i dolinnego. W ramach tego pierwszego wyróŜniamy 
krajobrazy: pagórkowate pojezierne, równinno – morenowe i sandrowo – pojezierne; 
drugiego: tarasów z wydmami i zalewowych den dolinnych. W wyniku dalszej analizy w 
obrębie krajobrazów pagórkowatych mamy dwie odmiany – gliniastą – z przewagą gleb 
brunatnych i mieszanymi lasami oraz piaszczysto – Ŝwirową lub kamienną o glebach silnie 
wyługowanych, z przewagą lasów iglastych. W obu odmianach występują liczne zagłębienia 
bezodpływowe, wypełnione wodą lub torfowiskami. W ukształtowaniu powierzchni 
zaznaczają się rozległe obniŜenia, wykorzystywane przez rzeki oraz cokoły, wyraźnie od 
siebie oddzielone polami i dolinami sandrowymi prowadzącymi w kierunku pradolin,  z 
których odśrodkowo spływają mniejsze rzeki. 

Dalszy podział geograficzny wyodrębnia kolejne jednostki fizyczno – geograficzne, z 
których na terenie Gminy występują:   
- od zachodu – w obrębie pojezierza południowo pomorskiego: 
R ó w n i n a   W a ł e c k a – obejmuje sandr Gwdy po obu stronach jej dopływu - Pilawy. 
P o j e z i e r z e    s z c z e c i n e c k i e – mezoregion o charakterze  pagórkowatej moreny 
dennej, połoŜony na zewnątrz moren czołowych fazy pomorskiej z szeregiem jezior oraz 
bogatą siecią rzeczną. 

D o l i n ę  G w d y – rozdziela Pojezierze Wałeckie od Pojezierza Krajeńskiego; stanowiła 
szlak odpływu wód lodowcowych w pomorskiej fazie zlodowacenia. Poszczególne etapy jej 
rozwoju zaznaczone są w terenie przez poziomy piaszczystych tarasów. 
    

Zgodnie z wydzielonymi przez R. Gumińskiego dzielnicami rolniczo – klimatycznymi 
teren Gminy połoŜony jest w obrębie Dzielnicy pomorskiej i bydgoskiej.    
D z i e l n i c a   p o m o r s k a – obejmuje obszar Pojezierza Zachodnio- i Wschodnio - 
pomorskiego. Jest stosunkowo chłodna, czas trwania pokrywy śnieŜnej 60 – 70 dni, okres 
wegetacyjny wynosi 200 dni. Rzeźba terenu powoduje zróŜnicowanie ilości opadów. 
D z i e l n i c a  b y d g o  s k a  – obejmuje Pojezierze południowo pomorskie i Pradolinę 
Noteci – Warty. Ma charakter przejściowy pomiędzy chłodna i wilgotną dzielnica pomorska a  
cieplejsza i sucha dzielnicą środkową. Dni z przymrozkami jest tu ponad 100, czas trwania 
pokrywy śnieŜnej – 40 -60 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi 210 – 215 dni.  
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Gleby są bardzo waŜnym elementem środowiska geograficznego. Powstanie gleb jest 
procesem bardzo złoŜonym. Na charakter gleby wpływa zarówno skała macierzysta jak i 
warunki klimatyczne, ukształtowanie powierzchni, stosunki wodne, flora i fauna. Typ gleby 
jest równieŜ funkcją czasu. W wymienionych wyŜej czynników znaczenie szczególne mają 
biosfera – bakterie, grzyby, porosty rośliny wyŜsze i zwierzęta. Fizyczno – chemiczne 
właściwości gleby decydują o zdolności magazynowania wody i powietrza oraz o Ŝyzności, 
która jest najistotniejszą cecha gleby z gospodarczego punktu widzenia. Gleby na terenie 
Gminy zaliczają się do gleb terenów wyŜynnych i nizinnych i ogólnie klasyfikowane są jako 
gleby wytworzone z glin lekkich i średnich oraz piasków naglinowych. 

3.1.2. Wody powierzchniowe 
Cieki przepływające przez obszar Gminy naleŜą do prawobrzeŜnego, lepiej 

rozwiniętego,  dorzecza Odry. Układ sieci rzecznej jest pochodną rozwoju 
geomorfologicznego powierzchni ziemi, natomiast wahania stanów wody oraz inne zjawiska 
hydrologiczne są funkcją występujących współcześnie warunków klimatycznych. Zasilanie 
rzek odbywa się w przewaŜnie bezpośrednio przez opady, stąd bardzo waŜny jest układ i rytm 
zjawisk atmosferycznych. Ulewy i deszcze nawalne, powtarzające się i występujące jako 
zjawiska nagłe, mogą skutkować wezbraniami i powodziami, natomiast długie okresy suszy - 
tzw. niŜówkami. Oba te zjawiska są niekorzystne i mogą powodować znaczne straty w 
środowisku. Ogólnie biorąc rzeki charakteryzuje śnieŜno – deszczowy ustrój zasilania z 
dwoma wysokimi stanami wód: - na wiosnę zasilanie śnieŜne; oraz przełom czerwca i lipca, 
na który przypadają najwyŜsze ilości opadów. NajniŜsze stany wód zwykle przypadają na 
jesień. Od tego schematu jest jednak wiele odstępstw zarówno regionalnych jak i związanych 
z nietypowym przebiegiem zjawisk klimatycznych w ciągu roku. 

Główne rzeki przepływające przez gminę to:  

G w d a – stanowi częściowo wschodnią granicę Gminy. Jej źródła znajdują się w 
okolicach wsi Porost. Przepływa przez jezioro Przybyszewko, niedaleko wsi Grąbczyn wpada 
do jeziora Wierzchowo, płynie dalej w kierunku Szczecinka, ok. 5 km na południe wpada do 
jeziora Wielimie. W pobliŜu wsi Gwda Mała wpada do rzeki jej odnoga, Dołga 
(przepływająca m.in. przez Jezioro Dołgie). W okolicach wsi Lubnica wpada do niej 
największy jej dopływ, Czernica i aŜ do wsi Lędyczek wyznacza granicę pomiędzy 
województwami: wielkopolskim i pomorskim. Kolejno przepływa przez wieś Płytnicę, a ok. 9 
km na południe przez Piłę. W miejscowości Ujście wpada do Noteci.  Rzeka jest 
zagospodarowania znajduję się elektrownie wodne : „ Podgaje" — w Podgajach; „Jastrowie" 
— w Jastrowiu; „Ptusza" — w Ptuszy; „Dobrzyca" — w Dobrzycy;  „Koszyce" — w Pile - 
Koszycach. Główne dopływy : 

- lewe: Dołga, Czernica, Szczyra, Debrzynka, Pankawa, Głomia 
- prawe: Nizica, Czarna, Płytnica, Rurzyca, Piława, 
P i ł a w a – długości ok. 80 km. Wypływa z jeziora Komorze na Pojezierzu Drawski i 

wpływa do Gwdy w pobliŜy wsi Dobrzyca. Płynie szeroka doliną – w górnym odcinku łącząc 
łańcuch jezior . Stanowi atrakcyjny szlak kajakowy. 
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P ł y t n i c a – długości około 59 km. Źródła znajdują się w okolicy wsi Łabędź na pd 
od Szczecinka. Płynie wąska doliną wśród lasów. W górnym biegu łączy kilka jezior na 
terenie woj. Zachodniopomorskiego. Od wsi Sypniewo stanowi atrakcyjny ale bardzo trudny 
szlak kajakowy.  

R u r z y c a – długości około 25 km. Wypływa z jeziora Krępsko Małe a wpływa do 
Gwdy w okolicach wsi Krępsko. Płynie wśród lasów z dala od miejscowości , łącząc jeziora 
Krępsko Długie, Trzebieszki, Krępsko Górne, Krępsko Średnie, Dębno. Stanowi bardzo 
atrakcyjny szlak kajakowy, po którym pływam kilkakrotnie kardynał Karol Wojtyła. 
Upamiętnia to pamiątkowy głaz na brzegu jeziora Krępsko Średnie. Nad rzeką jest teŜ 
połoŜony rezerwat Diabli Skok, a cała dolina objęta jest ochroną Natura 2000.  

 
Kolejnym elementem wód powierzchniowych są jeziora. Ich występowanie związane 

jest zarówno z czynnikami morfogenetycznymi jak i z klimatem. Generalnie największa ilość 
jezior w Polsce  związana jest z ternami młodo glacjalnymi – pojezierzami zachodnio – i 
wschodnio- pomorskim. Jeziora są waŜnym składnikiem krajobrazu oraz elementem retencji  
wody. Ulegają stosunkowo szybkim przekształceniom, które prowadzą do ich zanikania. 
Naturalne procesy zanikania jezior są często przyspieszane przez  eutrofizację wód 
spowodowaną działalnością człowieka 

Na terenie Gminy znajduje się 10 jezior: Zbiornik Wodny Jastrowie, Leśne I 
Środkowe, Leśne II Małe, Trzebieszki, Krępsko Długie, Krępsko Małe, Dobre, Busino Małe, 
Nadarzyckie Długie, Miechówek  

Siedem z nich zostało szczegółowo opisane w Atlasie Jezior Polskich. Wybrane dane 
o tych jeziorach przedstawia tabela nr 1  

Nazwa nr Powierzchnia 
w ha 

Objętość 
w tys.m3 

Głębokość 
maksymalna 
w m 

Głębokość 
średnia 
w m 

Długość linii 
brzegowej(m) 

Busino 
Małe 

572 44,8 1752,1 10,0 3,9 5500 

Krępsko 
Małe 

573 17,0 740,5 8,0 4,4 1795 

Krępsko 
Długie 

574 73,9 5640,3 15,1 76 5862 

Trzebieszki 575 33,9 2635,7 21,7 7,8 2762 
Miechówek 613 17,3 588,2 7,5 3,4 3200 
Nadarzyckie 
Długie 

614 11,0 220,0 4,0 2,0 2000 

Dobre 639 57 1938,0 7,5 3,4 3700 
   

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie na lata 2014-2017 

 

 

 
24 

 

3.1.3. Wody podziemne 

Stały odpływ powierzchniowy oraz istnienie jezior jest moŜliwe dzięki zasilaniu przez 
wody podziemne. Zgodnie z teoretycznymi obliczeniami udział zasilania podziemnego w 
odpływie wynosi około 55%.  Zasilanie to odbywa się za pośrednictwem zlokalizowanych na 
powierzchni miejsc wypływu wody – źródeł -  lub bezpośrednio poniŜej poziomu rzeki lub 
jeziora. Szybkość odpływu wód podziemnych jest zaleŜna od nachylenia zwierciadła wody i 
przepuszczalności gruntu. Wody podziemne na terenie Gminy naleŜą do grupy wód 
podziemnych o równowadze przesączania i zaliczone zostały do wód młodo glacjalnych. W 
miejscach gdzie zalegają utwory piaszczyste sandru Gwdy są to wody naleŜące do grupy wód 
o równowadze infiltracji i zaliczane są do wód w sandrach i innych głębokich piasków. 

Systematyzując dane dotyczące wód podziemnych dla określenia zasobów 
dyspozycyjnych, ochrony jakości i zarządzania wodami podziemnymi wyznaczono na terenie 
kraju Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). Wg definicji  Zbiorniki wód 
podziemnych to zespoły utworów wodonośnych (skał dobrze przepuszczalnych lub słabo 
przepuszczalnych pozostających we wzajemnej łączności hydraulicznej) mających duŜy 
zasięg przestrzenny i zawierających zasoby wód podziemnych o znaczeniu uŜytkowym 
(ekonomicznym). Według umownych kryteriów wydajności, jakości wód i zasobności 
wyróŜnia się zbiorniki: główne, lokalne i miejscowe, w zaleŜności od potencjalnej wydajności 
studni i ujęcia. Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) odpowiadają m.in. następującym 
kryteriom podstawowym: 

-    wydajność potencjalnego otworu studziennego powyŜej 70 m3/h,  
-    wydajność ujęcia powyŜej 10 000 m3/d,  
-    liczba mieszkańców, którą moŜe zaopatrzyć >66 000, 
-    najwyŜsza klasa jakości wody, czystość nie wymagająca uzdatnienia lub uzdatnienia w 

prosty sposób aby być zdatną do picia.  
W Polsce wydzielono 180 GZWP o łącznej powierzchni 163 441 km2 i szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 7,35 km3/a. Dokumentowanie i rozpoznawanie GZWP naleŜy do 
zadań państwowej słuŜby hydrogeologicznej, której funkcje pełni Państwowy Instytut 
Geologiczny.   

Zgodnie z mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) Gmina połoŜona 
jest w obrębie zbiornika nr: 126 – Zbiornik Szczecinecki,  czwartorzędowy/trzeciorzędowy o 
szacunkowych zasobach 99 tys.m3/dobę  i średniej głębokości ujęć 90 m.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadziła pojęcie jednolitych części wód (JCWPd), 
przez które rozumie się określoną objętość wód podziemnych w obrębie warstwy wodonośnej 
lub zespołu warstw wodonośnych. Jednolite części wód są objęte monitoringiem 
prowadzonym przez Państwowy Instytut Geologiczny oraz wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska. Celem badań jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o 
stanie chemicznym wód podziemnych, określenie trendów zmian oraz sygnalizacji zagroŜeń 
w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań ochronnych.  
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Teren Gminy połoŜony jest w granicach JCWPd oznaczonego nr 28. Jest to obszar 
obejmujący powiaty: bytowski, człuchowski, koszaliński, pilski, szczecinecki, wałecki i 
złotowski, o powierzchni 4.944 km2 

 

 

 

3.1.4. Przyroda 

Według geobotanicznego podziału Polski (Szafer Wł., Zarzycki K. 1977) Gmina 
usytuowana jest w: 

Państwie : Holarktyda 
Obszarze: Euro-Syberyjskim 
Prowincji: NiŜowo – WyŜynnej, Środkowoeuropejskiej 
Dziale: Bałtyckim 
 
Teren Gminy w ponad 70 % pokryty jest lasami. Wśród nich szczególnie wyróŜniają 

się ekosystemy objęte ochroną. 
 

Nr JCWPd: 28 

Powierzchnia: 4.944 km2 Region: Warty  
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Natura 2000 
W granicach gminy znajdują się trzy obszary Natury 2000: 
 

• Dolina Rurzycy – PLH300017 
Obszar obejmuje dolinę rzeki Rurzycy, która płynie w rynnie odpływowej dawnych wód 
lodowcowych. Dno rynny wypełnione jest torfami oraz mułami i piaskami jeziornymi. Rzeka 
łączy 6 jezior. Obszar porośnięty jest przez las iglasty oraz naturalne lasy mieszane na 
stromych zboczach doliny a takŜe olszyny źródliskowe.   
Obszar zawiera kompleksy unikalnych, doskonale zachowanych źródlisk i torfowisk niskich 
wyróŜniających się w skali ponadregionalnej bogactwem flory i rzadkich fitocenoz 
torfotwórczych. WyróŜniono to 12 typów siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy 
Rady 92/43/EWG zajmujących ponad 50 % obszaru są to źródliska wapienne, torfowiska 
zasadowe a takŜe zbiorowiska włosienniczków.  
 

• Puszcza nad Gwdą  - PLB300012 
Obszar obejmuje rozległy kompleks leśny borów sosnowych, a na dnie i zboczach doliny – 
lasy liściaste i mieszane. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu przyczynia się do duŜego 
zróŜnicowania siedlisk: jeziornych – z bardzo cennymi gatunkami i zbiorowiskami 
roślinnymi, w obniŜeniach terenu wzdłuŜ rzek zasadowymi torfowiskami oraz obszarami 
źródliskowymi rzek. Występuje tu co najmniej 28 gatunków ptaków z Załącznika Nr I 
Dyrektywy Ptasiej, a co najmniej 10 gatunków to gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi. 
Bardzo waŜna ostoja lęgowa lelka, lerki i włochatki. Rozległy i zwarty kompleks leśny z 
dobrze zachowanymi naturalnymi zbiorowiskami wodno – błotnymi stanowi siedlisko 
rzadkich i zagroŜonych gatunków. Funkcjonuje tu jedno z 5 wolno Ŝyjących stad Ŝubra (ok. 
25 os). Czyste, o wartkim nurcie rzeki, sprzyjają rozwojowi ryb w tym pstrągowych. 
Zachowane na terenie ostoi umocnienia Wału Pomorskiego są potencjalnym zimowiskiem 
nietoperzy.  

• Dolina Piławy   - PLH320025 
Obszar obejmuje część dawnego poligonu Borne Sulinowo oraz dolinę rzeki Piławy 
wykorzystującej rynnę wyciętą w osadach sandru związanego z lobem Parsęty. W rynnie 
znajdują się jeziora Generalskie, Brzeźno, Kowal, Dudylany (zwane tez lipowym), Bagienne i 
Bobrowe oraz kompleks przedwojennych Zalewów Nadarzyckich. Towarzyszą im cenne 
torfowiska. W szacie roślinnej występuje około 200, w znacznym stopniu naturalnych 
zespołów roślinnych z wieloma niezagroŜonymi stanowiskami zbiorowisk regionalnie 
zagroŜonych wymarciem. Łącznie stwierdzono występowanie 15 typów siedlisk z Załącznika 
I Dyrektywy Siedliskowej i 9 gatunków z Załącznika II. Jest tu znacząca ostoja bobra i wydry 
oraz bezkręgowców. Pozostałości umocnień Wału Pomorskiego są siedliskiem nietoperzy. 
Występuje tu co najmniej 16 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 3 gatunki z 
Polskiej Czerwonej Księgi. MoŜemy to spotkać kanię czarna i rudą, czarna rybitwę, w okresie 
wędrówek łabędzia czarnodziobego oraz gęsi. Teren jest dostępny dla turystyki pieszej 
kajakowej i rowerowej. WaŜne dla Europy typy siedlisk to m.in.: wydmy śródlądowe z 
murawami napiaskowymi, starorzecza, suche wrzosowiska, torfowiska wysokie oraz 
przejściowe. 
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Rezerwaty: 
• „Diabli Skok” 

Rezerwat „Diabli Skok” obejmuje fragment głębokiej rynny erozyjnej w sąsiedztwie jeziora 
Krępsko Małe, o stromych zboczach z licznymi źródłami o powierzchni 20,98 ha. Głębokość 
rynny dochodzi miejscami do 20 m. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie 
kompleksu ekosystemów leśnych, szuwarowych i źródliskowych wykształconych na stokach 
wzniesień morenowych oraz brzegu jeziora (Rozporządzenie nr 51/2003 wojewody 
wielkopolskiego z dnia 25 maja 2003r. – Dz.Urz. Woj.Wielkopolskiego Nr 157, poz.298)  

Rezerwat połoŜony jest ok. 15 km na zach. od Jastrowia w rynnie polodowcowej 
Utworzony został w 1961 r. Ochronie podlega starodrzew bukowy i mieszany z przewagą 
sosen, buków i dębów, o bogatym runie. Na florę rezerwatu składa się 285 gatunków. 
Niektóre drzewa osiągnęły wymiary pomnikowe. Szczególnym okazem jest 600 letni dąb 
„Hubert” – pomnik przyrody. Teren ma charakter lasu naturalnego i ma bardzo duŜe walory 
krajobrazowe.  
W roku 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu Zarządzeniem nr 6/12 z 
dnia 17 kwietnia 2012 roku wyznaczył na terenie rezerwatu szlak pieszy 
 Obszar rezerwatu pokrywają Obszary Natura 2000: „Puszcza nad Gwdą” PLB300012 
oraz „Dolina Rurzycy PLH 300017 
 

• „Kozie Brody” 
Rezerwat przyrody ( torfowiskowy) „Kozie Brody” obejmuje obszar torfowiska niskiego o  
powierzchni 0,72 ha. (Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 
października 1965 r.-M.P. z1965;Nr65 poz.372). Utworzony został w roku 1965 w celu 
odtworzenia warunków siedliskowych pozwalających na restytucję roślinności torfowiska 
niskiego i rzadkich elementów flory naczyniowej. 

Rezerwat połoŜony jest ok. 4 km na pn.wsch. od Jastrowia na torfowisku niskim 
zasilanym wodami źródliskowymi. Bardzo bujna roślinność reprezentowana jest przez brzozy 
omszałe, wierzby łozy, kruszyny pospolite. Znajduje się tu teŜ stanowisko chronionej brzozy 
niskiej. Rosną rzadkie odmiany storczykowatych oraz reliktowy gatunek – skalnica 
torfowiskowa.  
 W roku 2006 rozporządzeniem nr 223/06 Wojewody Wielkopolskiego ustanowiony 
został plan ochrony dla rezerwatu.  
 

• „Wielkopolska Dolina Rurzycy” 
Rezerwat krajobrazowy uznany rozporządzeniem Nr 30/08 Wojewody Wielkopolskiego z 
dnia 07 lipca 2008 r., w celu zachowania cennych zbiorowisk roślinnych, rzadkich i 
chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz unikatowych krajobrazów przyrody 
wraz z urozmaicona rzeźbą terenu – naturalnych lasów rosnących na stromych zboczach, 
czystych jezior tworzących długie ciągi rynien oraz pagórkowatego terenu z meandrująca 
rzeką w głębokiej dolinie. Obszar rezerwatu ma powierzchnię 896,06 ha – w tym 763,59 ha 
gruntów leśnych oraz 132,47 ha wód płynących). W roku 2012 Zarządzeniem Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr 5/12 z dnia 17 kwietnia 2012 wyznaczone 
zostały na terenie rezerwatu szlaki piesze, rowerowy i wodny.  
 
 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie na lata 2014-2017 

 

 

 
28 

 

Obszary chronionego krajobrazu 
• „Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy” 

Powstał na mocy Rozporządzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 r – w 
sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz.Urz. 
Woj. Pil. Nr 13, poz.83). Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na wyróŜniający się 
krajobraz o zróŜnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na moŜliwość 
zaspokojenia potrzeb związanych z wypoczynkiem, a takŜe pełnioną funkcją korytarzy 
ekologicznych. Jego krajobraz tworzą doliny rzek, torfowiska i jeziora. Cechą 
charakterystyczną obszaru jest duŜe bogactwo przyrodnicze, obecność głęboko wciętych 
dolin rzecznych, urozmaicona rzeźba terenu. Dominują tu dwa typy krajobrazu: leśno – 
wodny oraz leśno – polny. Osobliwością przyrodniczą całego obszaru chronionego są miejsca 
reintrodukcji Ŝubra i konika polskiego, a takŜe stanowiska lęgowe ptaków w tym bielika, 
rybołowa, dzięcioła czarnego.    
 
Pomniki przyrody  
 

• Buk zwyczajny, obwód pnia 330 cm, średnica korony 35 m, wysokość drzewa 25 m, 
wiek szacunkowy 150 lat. PołoŜenie: Nadleśnictwo Płytnica, leśnictwo Piaski, oddział 
32i, przy przesmyku pomiędzy jeziorami Trzebieszki i Krępsko Górne 

• Sosna pospolita, obwód pnia 320 cm, średnica korony 10 m, wysokość drzewa 30 m, 
wiek szacunkowy 170 lat. PołoŜenie: Nadleśnictwo Płytnica, Leśnictwo Piaski, 
oddział 79f, przy jeziorze Krępsko Górne  

• Sosna pospolita, obwód pnia 320 cm, średnica korony 16 m, wysokość drzewa 30 m, 
wiek szacunkowy 170 lat. PołoŜenie: Nadleśnictwo Płytnica, Leśnictwo Piaski, 
oddział 79f, przy jeziorze Krępsko Górne 

• Sosna pospolita, obwód pnia 300 cm, średnica korony 10 m, wysokość drzewa 30 m, 
wiek szacunkowy 170 lat. PołoŜenie: Nadleśnictwo Płytnica, Leśnictwo Piaski, 
oddział 79f, przy jeziorze Krępsko Górne 

• Sosna pospolita, obwód pnia 290 cm, średnica korony 10 m, wysokość drzewa 30 m, 
wiek szacunkowy 170 lat. PołoŜenie: Nadleśnictwo Płytnica, Leśnictwo Piaski, 
oddział 79f, przy jeziorze Krępsko Górne 

Uznane za pomniki przyrody Uchwałą Nr 117/2004 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
12.10.2004 r – w sprawie uznania na pomniki przyrody (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiegoo 
NR 164, poz.3521)  oraz  

• Dąb szypułkowy, nazwa lokalna – „Sambor” obwód 485 cm, wysokość 15 m, 
rozpiętość korony 8 m, połoŜony na działce geodezyjnej nr 209 w odległości około 
100m od przystanku autobusu (mienie komunalne), 

• Dąb bezszypułkowy, nazwa lokalna – „Michał” obwód 415 cm, wysokość 15 m, 
rozpiętość korony 8 m, połoŜony na działce geodezyjnej nr 151, przy drodze gminnej, 
przy posesji p. ElŜbiety Magdy (mienie komunalne), 
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• Lipa drobnolistna, nazwa lokalna- „Marysieńka” obwód 410 cm, wys. 20 m, 
rozpiętość korony 8 m, połoŜona na działce geodezyjnej nr 152, przy drodze nr 134 - 
wjazd do wsi Samborsko (Powiatowy Zarząd Dróg) 

• Lipa drobnolistna „Maryla” obwód pnia 340 cm, wysokość 20 m, szacowany wiek 227 
lat. Drzewo znajduje się na terenie placu szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w 
Jastrowiu. 

• Dąb szypułkowy „Hubert”, obwód 630 cm, wys. 15 m, szerokość korony 25 m, wiek  
     około 600 lat, drzewo obumarłe. PołoŜenie: Nadleśnictwo Jastrowie, Leśnictwo Hajda,  
     oddział 218 f, uznany za pomnik przyrody Orzeczeniem Prezydium WRN w  
      Koszalinie Nr 23 z 1956 r, 
• Buk zwyczajny, obwód 310 cm, wysokość 28 m, szerokość korony 24 m. połoŜenie:  

Nadleśnictwo Jastrowie, Obręb Jastrowie, Leśnictwo Hajda, oddział 218 f, kilkanaście 
metrów od „Huberta”, uznany za pomnik przyrody Zarządzeniem Wojewody 
Pilskiego Nr 42 z dnia 28.12.1985  

• Dąb szypułkowy, obwód 580 cm, wysokość 23 m, szerokość korony 22 m. PołoŜenie:  
Nadleśnictwo Płytnica, leśnictwo Smolary oddział 11 d, uznany za pomnik przyrody 
Zarządzeniem nr 42 Wojewody Pilskiego z dnia 28 grudnia 1985 roku 

• Sosna pospolita, nazwa lokalna „Gruba Kaśka” obwód 235 cm, wysokość 23 m., 
szerokość korony 11 m. PołoŜenie: Nadleśnictwo Jastrowie, leśnictwo Budy, oddział 
169 d, na północ od rezerwatu „Diabli Skok”, przy drodze leśnej, uznana za pomnik 
przyrody Zarządzeniem Wojewody Pilskiego Nr 42 z dnia 28.12.1985 r.  

• Buk zwyczajny, nazwa lokalna „Bogdan” obwód 385 cm, wysokość 22 m, szerokość 
korony 18 m. PołoŜenie – Nadleśnictwo Jastrowie, Leśnictwo Budy, oddział 214g, 
pomiędzy jeziorami Krępsko Małe i Krępsko Długie, uznany za pomnik przyrody 
Rozporządzeniem Wojewody Pilskiego Nr 6/92 z dnia 31.12.1992, 

  
UŜytki ekologiczne  

• Uroczysko nad Gwdą – o pow. 6,46 ha; ustanowione Uchwałą Nr 122/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r.,  w celu zachowania siedlisk 
priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają siedliska przyrodnicze: 
torfowiska zasadowe, ziołorośla nadrzecze ora rośliny objęte ochrona gatunkową.  

• Kozie Bagno – o pow. 11,42 ha; ustanowione Uchwałą Nr 123/2012 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk priorytetowych dla 
obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają siedliska przyrodnicze; torfowiska 
przejściowe i wysokie oraz jeziora eutroficzne i rośliny chronione 

• Nad Jeziorem Busino – o pow. 6,58 ha; ustanowione Uchwałą Nr 121/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk 
priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają ekosystemy łąkowe 

• W Dolinie Płytnicy – o pow. 129,59 ha; ustanowione Uchwałą Nr 119/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk 
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priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają siedliska przyrodnicze: 
łąki świeŜe, ziołorośla nadrzecze oraz jeziora eutroficzne, 

• Mokradła Brzeźnickie – o pow. 7,58 ha; ustanowione Uchwałą Nr 118/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk 
priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają: torfowiska 
przejściowe i wysokie, jeziora eutroficzne oraz rośliny chronione, 

• W Dolinie Samborki – o pow. 73,59 ha; ustanowione Uchwałą Nr 116/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk 
priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają: łąki świeŜe, ziołorośla 
nadrzeczne, torfowiska przejściowe, bór bagienny, łęg olszowy, 

• W Dolinie Piławy – o pow. 3,76 ha; ustanowione Uchwałą Nr 117/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk 
priorytetowych dla obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają: ziołorośla nadrzeczne, 
nadrzeczne systemy łąkowe,  

• W Dolinie Oski – o pow. 2,93 ha; ustanowione Uchwałą Nr 120/2012 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia 28 czerwca 2012 r., w celu zachowania siedlisk priorytetowych dla 
obszarów Natura 2000. Ochronie podlegają: łąki świeŜe oraz chronione gatunki roślin,  

Lasy w Gminie Jastrowie zajmują około 70 % powierzchni. Administrowane są przez 
Nadleśnictwa: Borne Sulinowo, Jastrowie, Lipka, Płytnica i Wałcz.   

Nadleśnictwo Jastrowie – Administruje najwi ększa powierzchnia lasów na terenie 
Gminy. PrzewaŜają tu siedliska borowe z dominacją sosny, średni wiek lasów około 64 lata. 
Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna – około 91% , pozostałe gatunki to dąb, 
brzoza, olsza, buk, oraz świerk i modrzew. W sumie gatunki iglaste stanowią 92,1 % 
drzewostanów na terenie Nadleśnictwa. Udział sosny jest dominujący ale w młodszych 
drzewostanach wzrasta udział gatunków lisciastych 
Nadleśnictwo w ramach hodowli lasu prowadzi prace zmierzające do zachowania i 
wzbogacenia lasów istniejących  (odnawianie) oraz tworzenia nowych terenów leśnych. 
WaŜne jest by nowe załoŜenia zostały przeprowadzone z uwzględnieniem warunków 
przyrodniczych i procesów naturalnych dla danego obszaru. W ramach odnowienia lasu 
sadzonych jest co roku około milion młodych drzewek na powierzchni przekraczającej 170 
ha. Przy nasadzeniach liczy się przede wszystkim jakość sadzonek. WaŜne jest pochodzenie 
nasion, odpowiedni sposób zbioru a następnie wysiewu i pielęgnacji. Pochodzenie nasion 
zapewnia Nadleśnictwu baza nasienna, która stanowią: plantacje nasienne lipy drobnolistnej i 
brzozy brodawkowatej, plantacje nasienne sosny pospolitej i modrzewia europejskiego, 
wyłączone drzewostany nasienne sosny pospolitej oraz gospodarcze drzewostany nasienne 
sosny pospolitej , buka zwyczajnego i dębu szypułkowego. Większość materiału 
sadzeniowego pochodzi z Gospodarstwa Szkółkarskiego Hajda.   
W ramach uŜytkowania lasu prowadzone jest pozyskanie drewna, prowadzone w oparciu o 
plan urządzania lasu na lata 2014-2023. Jednym z załoŜeń takiego planu jest ustalenie tzw. 
etatu cięć, który oznacza moŜliwa do pozyskania ilość drewna w porównaniu do jego 
przyrostu. W Nadleśnictwie pozyskuje się około 60 przyrostu. Drewno pozyskuje się w 
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ramach cięć rębnych, cięć pielęgnacyjnych  i cięć niezaplanowanych. Pierwsze dwa rodzaje 
cięć polegają na pozyskaniu drzewostanów dojrzałych drzew uznanych za niepoŜądane lub 
szkodliwe i często wykonywane są równieŜ w ramach przebudowy i odtwarzania 
drzewostanu. Ostatnia grupa cięć – jest konsekwencją wystąpienia klęsk Ŝywiołowych. 
Nadleśnictwo prowadzi równieŜ szeroko zakrojone praca ochronne lasu. W celu utrzymania 
właściwego stanu sanitarnego i zdrowotnego lasu corocznie zbierane są materiały do 
prognozowania ewentualnego zagroŜenia ze strony szkodników np. brudnica mniszka, 
strzygonia choinówka czy barczatka sosnówka.  
W lasach Nadleśnictwa występuje bogata fauna leśna. Szacuje się, Ŝe Ŝyje tu ok. 300 jeleni, 
70 danieli, 1490 saren i 480 dzików. MoŜna teŜ spotkać lisy, borsuku, kuny, zające. Z 
gatunków chronionych – wilk, wydra i bóbr.  
Gospodarka łowiecką zajmują się koła łowieckie dzierŜawiące obwody łowieckie. W 
Nadleśnictwie znajduje się 8 obwodów, 4 z nich są nadzorowane przez nadleśnictwa: 
„Wadera”, „Odyniec”, „Brać leśna” i „Hubertus”  
Nadleśnictwo zakwalifikowano do II kategorii zagroŜenia poŜarowego. ZagroŜenie 
drzewostanów wynika przede wszystkim z następujących czynników: duŜego oddziału 
siedlisk borowych, przewagi drzewostanów iglastych, ciągów komunikacyjnych – drogi 
krajowe nr 11 i 22 oraz trasa kolejowa Szczecinek Piła, duŜej atrakcyjności turystycznej i 
rekreacyjnej lasów. 
Mając na uwadze ochronę lasów oraz ich racjonalny w zrównowaŜony rozwój nadleśnictwo 
prowadzi szeroka edukacje ekologiczną , której program opracowano na lata 2014-2023.  
Nadleśnictwo Lipka  - przeciętny wiek drzewostanów na 01.01.2012r. to około 56 lat. 
Dominującym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Pozostałe to dęby, brzoza, olcha i świerk. 
W lasach występuje jeleń europejski, sarna, dzik, daniel, a takŜe lisy, borsuki, jenoty oraz 
kuny. Działania gospodarcze prowadzone przez Nadleśnictwo to, oprócz działań 
produkcyjnych, równieŜ zadania związane z hodowlą lasu, których głównym celem jest 
zachowanie trwałości lasu i jego wzbogacenie poprzez dąŜenie do osiągnięcia zgodności 
biocenozy leśnej z warunkami siedliskowymi przy wykorzystaniu gatunków rodzimych. 
Konieczne jest takŜe zapewnienie produkcji drewna i innych uŜytków na zasadzie reprodukcji 
rozszerzonej oraz kształtowanie pozaprodukcyjnych funkcji lasu. WaŜne jest by wprowadzać 
gatunki liściaste szczególnie wzdłuŜ granicy pole-las i wzdłuŜ szlaków komunikacyjnych co 
korzystnie wpłynie na zabezpieczenie przeciwpoŜarowe obszarów leśnych.   
Lasy Nadleśnictwa zaliczone są do II kategorii zagroŜenia poŜarowego. Szczególnym 
źródłem zagroŜenia poŜarowego są ruchliwe drogi kołowe i kolejowe. Na obszarach lasów 
połoŜonych przy rzece Gwda zagroŜeniem jest duŜa penetracja ludności. System 
zabezpieczenia oparty jest na dwóch dostrzegalniach, wyposaŜonych w kamerę przemysłową.   
Wśród problemów związanych z zagroŜeniami lasu szczególnie uciąŜliwy jest problem 
zaśmiecania lasu. Nadleśnictwo we współpracy ze szkołami, organizacjami samorządowymi 
oraz organizacjami społeczności lokalnych przeprowadza coroczne akcje „Czysty las”. 
UŜytkowanie lasu odbywa się wg planu urządzania lasu na lata 2012-2021.  
Nadleśnictwo Wałcz - przeciętny wiek drzewostanów to około 50 lat. Główne gatunki 
lasotwórcze to sosna , modrzew, świerk oraz liściaste: buk, dąb, jesion, brzoza, olcha topola, 
osika. W ramach zalesień prowadzi się prace na obszarze około 250 ha z tego 150 na ternach 
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otwartych. Bazę nasienną stanowią: źródło nasion olszy szarej, gospodarcze drzewostany 
nasienne sosny zwyczajnej , dęba szypułkowego i buka zwyczajnego, wyłączony drzewostan 
nasienny dębu szypułkowego oraz obiekty selekcji indywidualnej: drzewa mateczne 3 sosny 
zwyczajne i 3 dęby szypułkowe. W ramach Nadleśnictwa działa Szkółka Leśna Rudnica 
prowadząca produkcję głównych gatunków lasotwórczych oraz drzew i krzewów do celów 
domieszkowych i biocenotycznych. Drzewostany to w przewaŜającej część sosna naraŜona na 
działania szkodników brudnica mniszka, poproch cetyniak i strzygonia choinówka. Dla 
drzewostanów dębowych zagroŜenie stanowi szkodnik pierwotny zwójka zieloneczka. Dla 
drzewostanów występujących na gruntach porolnych największym zagroŜeniem są patogeny 
grzybowe zwłaszcza huba korzeni lub opieńka.  
Przyjęty etat cięć stanowi 80 % spodziewanego przyrostu drewna.  
Nadleśnictwo Wałcz prowadzi równieŜ Ośrodek Hodowli Zwierzyny. Do głównych celów 
gospodarki łowieckiej w OHZ naleŜy: prowadzenie wzorcowego zagospodarowania łowisk, 
wdraŜanie nowych osiągnięć naukowych i praktycznych z zakresu łowiectwa, 
Odtwarzanie populacji zanikających gatunków zwierząt, hodowla rodzimych gatunków 
zwierząt łownych, prowadzenie szkoleń z zakresu łowiectwa.  
Nadleśnictwo Borne Sulinowo  - jedno z najmłodszych nadleśnictw w kraju. Rozpoczęło 
swoją działalność po opuszczeniu prze Wojska Federacji Rosyjskiej terenów poligonu Borne 
Sulinowo przeciętny wiek drzewostanów to około 48 lat. Głównym gatunkiem drewna 
pozyskiwanym w Nadleśnictwie jest sosna zwyczajna. W ramach prac nad ochrona lasu 
stosuje się szereg zabiegów gospodarskich mających na celu podniesienie biologicznej 
odporności drzewostanów poprzez sztuczne zagęszczanie populacji organizmów 
antagonistycznych w stosunku do organizmów szkodliwych oraz dokonywanie przekształceń 
w drzewostanach. Lasy Nadleśnictwa naleŜą do II kategorii zagroŜenia poŜarowego. NA 
terenie Nadleśnictwa znajdują się 23 punkty czerpania wody, 3 bazy sprzętu p.poŜ, oraz 
samochód patrolowo gaśniczy. Do monitoringu naziemnego słuŜą dwie dostrzegalnie : 
drewniana w leśnictwie Machliny i Ŝelbetowa w Leśnictwie Liszkowo. 
Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 6 obwodach łowieckiej w tym 2 z nich stanowią 
Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.   
Wg inwentaryzacji zwierzyny łownej na terenie Nadleśnictwa stwierdzono: 588 szt. jeleni, 
980 szt. sarny, 23 szt. danieli 510 szt. dzików. MoŜna tez w lasach spotkać lisy, jenoty, 
borsuki, kuny, norki, tchórze, szopy pracze, piŜmaki, zające, baŜanty, kuropatwy a takŜe 
wilki, wydry i bobry.   
Nadleśnictwo Płytnica - przeciętny wiek drzewostanów to około 57 lat, lesistość na terenie 
Nadleśnictwa wynosi 69,3 %. PrzewaŜają tu siedliska borowe występujące łącznie na 92,28 % 
powierzchni, a siedliska lasowe na 7,72 5 powierzchni.  Głównym gatunkiem lasotwórczym 
jest sosna, modrzew i świerk. Dominują one na siedliskach borów mieszanych, oraz w lesie 
mieszanym świeŜym. Na siedlisku lasu świeŜego dominuje brzoza a siedliska lasu 
mieszanego wilgotnego, lasu mieszanego bagiennego, olsu i olsu jesionowego porośnięte są 
głownie przez olszę.  
Gospodarka łowiecka prowadzona jest w 5 obwodach. 
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3.2. Stan i jakość środowiska  
3.2.1. Stan i jakość wód powierzchniowych 

Na jakość wód powierzchniowych i podziemnych ma wpływ szereg czynników – 
zarówno naturalnych jak i tych związanych z działalnością gospodarczą człowieka.  Wśród 
tych naturalnych waŜne są czynniki klimatyczne – ilość, częstotliwość  opadów, wielkość i 
czas trwania pokrywy śnieŜnej, temperatury - szczególnie te, które wpływają na szybkość 
topnienia pokrywy śnieŜnej. W ostatnich latach nagromadzenie niekorzystnych zjawisk 
atmosferycznych spowodowało powodzie i podtopienia, których skutkiem oprócz ogromnych 
strat gospodarczych,  są zmiany Ŝyzności terenów, na których wystąpiły powodzie i 
podtopienia, wymywanie substancji humusowych a takŜe azotanów z terenów rolniczych.  
Zanieczyszczenia obszarowe pochodzące z rolnictwa i obszarów nieskanalizowanych są w 
sposób niekontrolowany wprowadzane do wód i do ziemi powodując zwiększona eutrofizację 
zbiorników wodnych, cieków płynących a takŜe zanieczyszczając wody gruntowe. 
Skomplikowana budowa geologiczna utworów czwartorzędowych powoduje, Ŝe często 
uŜytkowe poziomy wodonośne nie są chronione wystarczającą warstwą izolującą co skutkuje 
przedostawaniem się zanieczyszczeń w głąb, w sposób bardzo trudny do oceny i kierunku 
rozprzestrzeniania. Powoduje to, Ŝe znaczna część wód podziemnych jest naraŜona na 
zanieczyszczenia, a monitoringowe badania jakości wód podziemnych głównych zbiorników 
wodnych, potwierdzają te zagroŜenia.  

 Zanieczyszczenie wód związane z działalnością człowieka to przede wszystkim ścieki 
komunalne i bytowe ale takŜe przemysłowe i deszczowe, odprowadzane systemem 
kanalizacji, która tworzy punktowe źródła zanieczyszczeń. ZagroŜeniem dla wód, szczególnie 
jezior i zbiorników wodnych, moŜe być równieŜ rozwój turystyki i rekreacji. Ośrodki 
wypoczynkowe i domki letniskowe są lokalizowane bezpośrednio nad wodą i niestety 
najczęściej mają nieuregulowaną gospodarkę ściekową.   

Badania jakości wód powierzchniowych prowadzone są w obrębie jednolitych części 
wód (JCW). Pojęcie jednolitej części wód ((ang.) body of water) wprowadzono przy okazji 
implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej i stosowane jest w kontekście zarządzania 
wodami, w tym ich monitoringu środowiskowego. JCW jest pojęciem obejmującym zarówno 
zbiorniki wód stojących, jak i cieki, a takŜe przybrzeŜne fragmenty wód morskich i wody 
podziemne. Prawo wodne jednolite części wód dzieli na jednolite części wód 
powierzchniowych – JWCP i jednolite części wód podziemnych – JWCPd. Jednolitą częścią 
wód powierzchniowych jest oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro 
(włączając w to inne naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy), sztuczny zbiornik wodny, ciek 
(struga, strumień, potok, rzeka, kanał), a takŜe fragment morskich wód wewnętrznych, 
przejściowych lub przybrzeŜnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki stanowiące 
JCWP. Dla potrzeb planistycznych dokonany został podział wód na następujące kategorie: 

- wody powierzchniowe – rzeki  

- wody powierzchniowe – jeziora 
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- wody powierzchniowe – wody przybrzeŜne 

- wody powierzchniowe – wody przejściowe 

- wody podziemne 
 

Na obszarze Polski w ramach pierwszych charakterystyk dla obszarów dorzeczy wyznaczono: 
ponad 4,5 tys. jednolitych części wód rzecznych, około tysiąca części wód jeziornych, 11 
jednolitych części wód przybrzeŜnych, 9 jednolitych części wód przejściowych i 161 
jednolitych części wód podziemnych. Badania w województwie wielkopolskim prowadzone 
są dla 171 jednolitych części wód płynących (JCW)  w 210 punktach pomiarowych. 

Rezultatem wprowadzania do wód róŜnego pochodzenia zanieczyszczeń jest ich 
eutrofizacja. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, termin eutrofizacja oznacza: wzbogacanie wody 
biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost 
glonów oraz wyŜszych form Ŝycia roślinnego, w wyniku którego następują niepoŜądane 
zakłócenia biogenicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości wód.  

W ramach państwowego monitoringu prowadzone są stałe obserwacje jakości wód 
płynących i stojących, na podstawie których ocenia się stopień eutrofizacji tych wód, 
odrębnie dla rzek (w jednolitych częściach wód) w punktach pomiarowych oraz jezior i 
zbiorników wodnych. 

Stan eutrofizacji określany jest poprzez porównanie wartości granicznej poszczególnych 
wskaźników ustalonych dla stanu dobrego i najgorszej wartości uzyskanej z pomiarów. Dla 
elementów biologicznych brany jest pod uwagę najnowszy dostępny wynik. Jednolita część 
wód zostaje uznana za niezeutrofizowaną, jeŜeli Ŝaden z ocenianych parametrów nie 
przekracza wartości granicznych rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 
2008r – w sprawie sposobów klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz.U. nr 162, poz.1008). Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej do roku 2015 
naleŜy osiągnąć stan dobry wszystkich wód. 

Na terenie powiatu złotowskiego wyznaczono 33 jednolite części wód (JCW) z tego na 
terenie Gminy: 

- Piława od Zb. Nadarzyckiego do ujścia, 
- Oska 
- Młynówka 
- Płytnica do Kanału Sypniewskiego, 
- Kanał Sypniewski, 
- Kamionka, 
- Płytnica od Kanały Sypniewskiego do ujścia 
- Rurzyca 
- Samborka 
- Zbiornik Jastrowie 
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Oraz 8 jednolitych części wód stojących z tego na terenie Gminy: 

- Jezioro Krępsko Długie 
- Jezioro Dobre 

Program monitoringu wód powierzchniowych na terenie powiatu złotowskiego 
obejmował 11 JCW z czego na terenie Gminy: 

- Gwda od zapory Ptusza do Piławy 
- Płytnica od Kanału Sypniewskiego do ujścia 
- Rurzyca 
- Jezioro Krępsko Długie 

Na podstawie badań określono stan wód jako dobry. Oznacza to, Ŝe wody płynące 
otrzymały dobą ocenę zarówno w zakresie stanu/potencjału ekologicznego jak stanu 
chemicznego wód  

Mając na uwadze pogarszający się stan jakości wód powierzchniowych od szeregu lat 
prowadzone są intensywne działania zmierzające do ograniczenia spływu zanieczyszczeń 
punktowych. W szczególności działania te skupiają się na realizacji systemów kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej oraz budowie urządzeń oczyszczających.  Merytoryczne i formalne 
ramy tych działań wyznaczają przepisy Unii Europejskiej - przede wszystkim dyrektywy. : 
- 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. - Ramowa Dyrektywa Wodna,  

- 91/676/WE z dnia 12 grudnia 1991 r.  dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami  
powodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych, 

- 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r – w sprawie środowiskowych norm jakości w 
dziedzinie polityki wodnej, zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 
82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniające 
dyrektywę 2000/60/WE. 

Do tych przepisów dostosowane zostały przepisy krajowe w szczególności Prawo wodne. 
Realizując zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej od początku lat 2000 prowadzone były prace 
nad Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Ustawa Prawo 
wodne nakazała by KPOŚK określił wykazy: 

• Aglomeracji, które powinny być wyposaŜone  - w odpowiednich terminach – w 
systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków oraz wielkość ładunków 
zanieczyszczeń biodegradowalnych z tych aglomeracji koniecznych do usunięcia, 

• Przedsięwzięć w zakresie budowy i modernizacji  zbiorczych sieci 
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych i terminy ich realizacji.  

Ustawa dla potrzeb KPOŚK zdefiniowała teŜ pojęcie aglomeracji określając terminy realizacji 
urządzeń ochrony wód: 
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• do dnia 31 grudnia 2015 roku w przypadku aglomeracji o równowaŜnej liczbie 
mieszkańców (RLM) od 2 000 do 15 000, 

• do dnia 31 grudnia 2010 roku w przypadku aglomeracji o równowaŜnej liczbie 
mieszkańców (RLM)  powyŜej 15 000. 

Terminy te są transpozycją ustaleń negocjacji z Unią Europejską zawartych we wspólnym 
stanowisku w listopadzie 2001 roku. Uzgodniono równieŜ, Ŝe warunkiem koniecznym 
będącym wynikiem realizacji inwestycji jest osiągnięcie 75 % redukcji azotu i fosforu. By to 
było moŜliwe konieczne jest stosowanie pogłębionego usuwania azotu i fosforu w grupie 
oczyszczalni w wielkości powyŜej 15 000 RLM. Realizując te zapisy Minister Środowiska  
wydał rozporządzenie określające najwyŜsze dopuszczalne wartości wskaźników 
zanieczyszczeń lub minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków 
komunalnych grupując aglomeracje:  

� poniŜej 2000 RLM 
� od 2 000 do 9 999 RLM 
� od 10 000 do 14 999 RLM 
� od 15 000 do 99 999 RLM 
� powyŜej 100 000 RLM 

Ostatecznie KPOŚK zatwierdzony został przez Rząd RP w dniu 16 grudnia 2003 r.  
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, wraz z wykazem niezbędnych 
przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków 
komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie 
naleŜy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.  
 
KPOŚK opracowany w 2003 r. obejmował 1378 aglomeracji i przewidywał : 

• budowę, rozbudowę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych, 
• budowę około 21 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach. 

Koszt tego zadania oszacowano na ok. 35 mld zł, w tym na budowę, rozbudowę lub 
modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę lub 
modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 11 mld zł. 
 
W dniu 7 czerwca 2005 r. została zatwierdzona przez Radę Ministrów pierwsza Aktualizacja 
KPOSK (AKPOŚK 2005), która obejmowała 1577 aglomeracji. 
 
AKPOŚK 2005 przewidywała: 

• budowę ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, 
• budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 oczyszczalni ścieków. 

 

Koszt realizacji AKPOŚK 2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na budowę, 
rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej - ok. 32 mld zł, a na budowę, 
rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych – ok. 10,6 mld zł. 
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Druga Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 
2010r. (AKPOŚK 2009). 

 
AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch 
załącznikach: 

• Załącznik 1 - Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu 
Akcesyjnego; obejmuje 1313 aglomeracji od 2 000 RLM (łączny RLM - 44 161 819, 
który stanowi 97% całkowitego RLM Programu) 

• Załącznik 2 - Aglomeracje nie stanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów 
Traktatu Akcesyjnego; obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000-10 000 RLM 
(łączny RLM – 1 360 434, który stanowi 3% całkowitego RLM Programu) 

• Załącznik 3 - Aglomeracje „pozostałe”, obejmuje 104 aglomeracje (łączny RLM - 474 
956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w 
załączniku 1 lub 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i 
finansowego AKPOŚK 2009.  

Największe znaczenie w implementacji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest 
osiągnięciu odpowiednich standardów wyposaŜenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i 
oczyszczalnie ścieków aglomeracjom >15 000 RLM. Zgodnie z AKPOŚK 2009, generowany 
przez nie ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych sięga 87%. 
Ograniczona ilość dostępnych środków na sfinansowanie AKPOŚK 2009, szacowana na ok. 
30,1 mld zł w okresie do 2015 r., nie pozwala na realizację wszystkich potrzeb zgłoszonych 
przez gminy w zakresie realizacji infrastruktury sanitarnej. Dlatego teŜ, efekty realizacji 
Programu odniesiono tylko do aglomeracji zamieszczonych w załączniku 1, które stanowią 
priorytet dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego.  
Realizacja Załącznika 1 AKPOŚK 2009 obejmować będzie: 

• budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej, 
• modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej, 
• modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków, 
• budowę 177 nowych oczyszczalni. 

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych 
w załączniku 1 AKPOŚK 2009 szacowane są na kwotę: 31,9 mld zł, w tym: 

- na systemy kanalizacyjne 19,2 mld zł 
- na oczyszczalnie ścieków 11,4 mld zł 
- na zagospodarowanie osadów 1,3 mld zł 

 
Realizacja AKPOŚK 2009 zapewni do 2015 r. obsługę systemami kanalizacyjnymi  
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i oczyszczalniami ścieków ok. 28,7 mln mieszkańców Polski, w tym blisko 100 % ludności 
miejskiej i ok. 60 % ludności wiejskiej. 

Trzecia Aktualizacja KPOŚK została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 
2011 r. (AKPOŚK 2010) 
 
Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia 
inwestycji w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują 
zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Dlatego teŜ, AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło 
wyłącznie zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji.  
W wyniku analizy stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych 
opóźnień ustalono, Ŝe sytuacja dotyczy 126 aglomeracji. 
Wartości inne niŜ terminy osiągnięcia efektów ekologicznych pozostały zgodne z 
dokumentem AKPOŚK2009. 
 
KPOŚK jest instrumentem wdraŜania dyrektywy Rady 91/271/EWG w odniesieniu do 
redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni > 2 000 RLM oraz redukcji 
związków azotu i fosforu. Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 
91/271/EWG opracowano: 

• Program wyposaŜenia w oczyszczalnie ścieków aglomeracji < 2 000 RLM, 
posiadających w dniu przystąpienia Polski systemy kanalizacji sanitarnej. 

• Program wyposaŜenia zakładów przemysłu rolno-spoŜywczego o wielkości 4000 
RLM, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające 
wymagane przez polskie prawo standardy ochrony wód. 

 
W roku 2013 po kolejnych konsultacjach Komisja Europejska stwierdziła, Ŝe Polska błędnie 
zinterpretowała zapisy Traktatu Akcesyjnego w zakresie wdraŜania art. 5.4, co spowodowało 
niewłaściwe wdraŜanie przepisów dyrektywy. 

Prawidłowa interpretacja dyrektywy 91/271/EWG (dokument interpretacyjny do dyrektywy z 
2007 r.) wskazuje, iŜ efekt ekologiczny zostanie spełniony przez aglomerację zgodnie z 
dyrektywą jeŜeli:  

a) wyposaŜenie aglomeracji w oczyszczalnię ścieków komunalnych spełnia 
wymagania art. 5.2 dyrektywy,  

b) wydajność oczyszczalni ścieków odpowiada ładunkowi generowanemu przez 
całą aglomerację,  

c) sieć kanalizacyjna pokrywa prawie 100% obszaru aglomeracji, a tylko w 
wyjątkowych, szczegółowo uzasadnionych przypadkach, mają zastosowanie 
indywidualne systemy oczyszczania ścieków zapewniające taki sam poziom 
ochrony środowiska, jaki przewiduje się dla ścieków komunalnych 
odprowadzanych do systemu zbierania.  
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Zgodnie z interpretacją Komisji Europejskiej cały ładunek zanieczyszczeń powstających w 
aglomeracji powinien być doprowadzany do oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź 
usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe 
systemy), które powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. Oznacza to, Ŝe 
równieŜ indywidualne systemy oczyszczania ścieków w aglomeracjach powyŜej 10 000 RLM 
muszą stosować podwyŜszone usuwanie biogenów. KaŜdy przypadek stosowania systemów 
indywidualnych do odprowadzania bądź odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu 
aglomeracji wymagać będzie szczegółowych wyjaśnień. W kaŜdym wypadku jednak 
oczyszczalnia obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 100 % 
ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji.     

Skutkiem takiej interpretacji jest przygotowywana kolejna zmiana KPOŚK oraz 
przygotowane zostały nowe wytyczne do określania granic i obszaru aglomeracji, które 
wejdą w Ŝycie łącznie ze znowelizowanym Prawem Wodnym.  

Na terenie Powiatu Złotowskiego w Załączniku nr 1 KPOŚK znajduje się 6 aglomeracji 
oraz 1 w załączniku nr 2. Są to: Złotów, Jastrowie, Okonek, Krajenka, Radawnica, Zakrzewo 
( w załączniku nr 1 ) oraz Kleszczyna ( w złączniku nr 2). 

Na terenie Gminy znajduje się 1 aglomeracja w załączniku nr 1 do KPOŚK.  Podstawowe 
dane tej aglomeracji zestawiono poniŜej.  

 
 

kod aglomeracji PLW1069 
nazwa aglomeracji Jastrowie 
RLM wg AKPOŚK 2010 9200 
Liczba rzeczywistych mieszkańców 8700 
Liczba mieszkańców korzystających z 
systemu kanalizacyjnego 

6550 

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez 
tabor asenizacyjny 

2100 

Liczna mieszkańców obsługiwanych przez 
systemy indywidualne 

50 

Długość sieci kanalizacji ogółem (sanitarnej i 
ogólnospławnej) 

25,4 

Długość kanalizacji deszczowej 5,4 
Ilość ścieków komunalnych powstających w 
aglomeracji /ilość ścieków dostarczanych 
taborem asenizacyjnym 

380,9/13,6 

Szacunkowy udział ścieków przemysłowych 10% 
% RLM korzystających z sieci 
kanalizacyjnej/przewidywany % w roku 
2015 

79,4/80,0 
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Na terenie Gminy funkcjonuje kilka oczyszczalni ścieków, na które dla Zakładu Energetyki 
Cieplnej i Usług Komunalnych Sp.z o.o. , Starosta Złotowski wydał decyzje – pozwolenie 
wodno prawne: 

• oczyszczalnia ścieków w Jastrowiu  – decyzja nr OS.6341.2.31.2013 z dnia 
24.09.2013 r. na odprowadzenie ścieków do rzeki Młynówki Jastrowskiej w km 
6+580, w ilości Qd.śr.=923 m3/d; o dopuszczalnych stęŜeniach: 
zawiesina ogólna 35mg/l 
ChZTcr – 125 mg/l 
BZT5 – 25 mg/l 
Jakość odprowadzanych ścieków badana jest systematycznie i wg badań z 2014 roku : 
Zawiesina ogólna – 2,25 mg/l 
ChZTcr – 56 mg/l 
BZT5 – 7,1 mg/l 
pH – 7,5  
 

• oczyszczalnia ścieków w Sypniewie – decyzja nr OS.6341.2.33.2012 z dnia 
21.11.2012 r. na odprowadzenie ścieków do Kanału Sypniewskiego w km 2+750, w 
ilości Qśr.d.=27m3/d; o dopuszczalnych stęŜeniach: 
zawiesina ogólna 50 mg/l 
ChZTcr – 150 mg/l 
BZT5 – 40 mg/l 
Jakość ścieków badana jest systematycznie i wg badań z 2014 roku : 
Zawiesina ogólna – 10,6 mg/l 
ChZTcr – 75 mg/l 
BZT5 – 11,8 mg/l 
pH – 7,6  
 

• oczyszczalnia ścieków w Brzeźnicy – decyzja nr OS-6222/05/04 z dnia 22.12.2004 r. 
na odprowadzenie ścieków do rowu melioracyjnego poprzez  filtr gruntowo-roślinny, 
w ilości Qśr.d.=14m3/d; o dopuszczalnych stęŜeniach: 
zawiesina ogólna 35mg/l 
ChZTcr – 125 mg/l 
BZT5 – 25 mg/l 
Jakość ścieków badana jest systematycznie i wg badań z 2013 roku : 
Zawiesina ogólna – 20,2 mg/l 
ChZTcr – 72 mg/l 
BZT5 – 10,2 mg/l 
pH – 6,5 

Na terenie Gminy jest 12 wsi oraz miasto Jastrowie. PoniŜej zestawiono poszczególne 
miejscowości wraz z ilością mieszkańców oraz obecnym i planowanym (po myślniku) 
kierunkiem odprowadzania ścieków (literka „o” oznacza oczyszczalnię ścieków o nazwie 
takiej jak miejscowość) .: 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie na lata 2014-2017 

 

 

 
41 

 

• Brzeźnica    – 556 o - o→Jastrowie 

• Brzeźnica-Kolonia     – 220 zbiorniki bezodpływowe - o→Brzeźnica lub o→Jastrowie 
• Budy       - 110 zbiorniki bezodpływowe - o→Brzeźnica lub o→Jastrowie 

• Budy-Folwark  -    7 zbiorniki bezodpływowe  
• Drzewiec          -    3 zbiorniki bezodpływowe  

• Nadarzyce        - 290 zbiorniki bezodpływowe - o→Nadarzyce 
• Piaski Leśniczówka -  19  zbiorniki bezodpływowe  
• Prądy      -  10 zbiorniki bezodpływowe 

• Samborsko  - 509 zbiorniki bezodpływowe – o lub o→Jastrowie 
• Sypniewko  -  34 zbiorniki bezodpływowe – o Sypniewo lub o→Jastrowie  

• Sypniewo  - 1.341 o -  o→Jastrowie 
• Trzebieszki      -   17 zbiorniki bezodpływowe  

 

• Jastrowie   - 8.738 o 

W chwili obecnej Gmina planuje kanalizowanie wsi połoŜonych, poza aglomeracją 
Jastrowie . KaŜda z tych wsi będzie odrębnie badana pod kątem opłacalności budowy 
oczyszczalni lub budowy kanalizacji tłocznej i sprowadzenia ścieków do oczyszczalni do 
Jastrowia.  Z punktu widzenia kosztów eksploatacji oraz obciąŜenia środowiska 
korzystniejsza jest budowa kanalizacji tłocznej i sprowadzenie ścieków do oczyszczalni 
Jastrowie. Biorąc jednak pod uwagę koszty realizacji przedsięwzięcia  budowa lokalnej 
oczyszczalni ścieków jest zdecydowanie tańsza. Bardzo waŜną rolę w podejmowaniu decyzji 
co do ostatecznego kierunku inwestycji ma równieŜ bezpośrednie otoczenie kaŜdej ze wsi, 
połoŜenie w stosunku do obszarów chronionych oraz rodzaj odbiornika i jego zasobność w 
wodę. Warunki środowiskowe będą jednym z najwaŜniejszych  argumentów co do wyboru 
kierunku inwestycji. Wysokie wymagania środowiskowe powodujące zwiększone rygory 
jakości odprowadzanych ścieków – przede wszystkim biogenów, mogą spowodować bardzo 
duŜe podniesienie kosztu przedsięwzięcia lub wręcz uniemoŜliwi ć budowę małej oczyszczalni 
ścieków. W związku z tym w części osad i wsi nie planuje się budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej. Są to wsie o zabudowie rozproszonej, niewielkiej liczbie mieszkańców lub są 
połoŜone w duŜej odległości od innych miejscowości wśród lasów. W tego typu wsiach w 
przyszłości moŜliwa będzie jest budowa lokalnych oczyszczalni ścieków lub przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Na terenie Gminy nie ma zorganizowanego systemu odprowadzania wód deszczowych. 
Jedynie Jastrowie posiada odcinki  kanalizacji deszczowej. Wody deszczowe są 
odprowadzane do rzeki Młynówki poprzez separatory lub piaskowniki. Istniejąca sieć objęta 
jest dwoma pozwoleniami wodnoprawnymi dla Gminy Jastrowie wydanymi przez Starostę 
Złotowskiego, decyzja nr: 

- OS-6223/37/10 z dnia 27.10.2010 r. – na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
terenu Nadleśnictwa Jastrowie i Naftobazy oraz ulic: Puławskiego, Zawiszy, X Pułku 
Piechoty, Jedności Robotniczej, 2 Lutego, Fabrycznej, Jana, Inwalidów, Poniatowskiego, 
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Roosevelta, Roli śymierskiego, Aleja Wolności, Konopnickiej, Zygmunta II Wazy, 
Kili ńszczaków, Kieniewicza, Jagiellońska do Strumienia Młynówka poprzez trzy istniejące 
wyloty: Nr 1 w km 7+780 w ilości Qse.max- 140dcm3/s; Nr 2 w km 7+780 w ilości Qse.max- 
106dcm3/s, Nr 3 w km 6+770 w ilości Qse.max- 47dcm3/s oraz nr 4 do rowu w ilości Qse.max- 
966dcm3/s. StęŜenia maksymalne określono dla: zawiesiny ogólnej – 100 ml/l oraz 
węglowodory  ropopochodne – 15 mg/l/ Pozwolenie jest waŜne do 31.10.2020 r.  

- OS.6341.2.41.2012 z dnia 24.12.2012 r. na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
istniejącymi wylotami do rzeki Młynówki: nr 5 w km 7+350 ( zlewnia ulic: Wojska 
Polskiego, Wolności Słowackiego, Brzozowej, 1 Maja, Konopnickiej) w ilości Qse.max- 
1028dcm3/s oraz nr 6 w km 7+100 (zlewnia ulic: Przemysłowej, kwiatowej, Narutowicza, 
Grunwaldzkiej, Mickiewicza, nieczynnego torowiska PKP w ilości Qse.max- 647,34dcm3/s. 
StęŜenia maksymalne określono dla zawiesiny ogólnej – 100 ml/l oraz węglowodory  
ropopochodne – 15 mg/l/ Pozwolenie jest waŜne do 30.11.2032 r. 

oraz dla innych podmiotów decyzje nr: 

- OS.6341.2.23.2013 z dnia 11.09.2013 r na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
terenu zakładu PRECON POLSKA Sp. z o.o w ilości Qse.max- 126,5 dcm3 /s do rzeki 
Młynówki poprzez piaskownik. StęŜenia maksymalne określono dla zawiesiny ogólnej – 100 
ml/l oraz węglowodory  ropopochodne – 15 mg/l/ Pozwolenie jest waŜne do 30.11.2023 r. 

- OS-6223/02/10 z dnia 18.02.2010 r na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
terenu stacji paliw nr 931 w m. Jastrowie do ziemi w ilości Qse.max- 126,5 dcm3/s, poprzez 
separator zintegrowany z osadnikiem. StęŜenia maksymalne określono dla zawiesiny ogólnej 
– 100 ml/l oraz węglowodory  ropopochodne – 15 mg/l/ Pozwolenie jest waŜne do 
30.11.2020r. 

W perspektywie jest planowane wyposaŜenie części dróg gminnych w kanalizację 
deszczową. Będzie ona realizowana w miarę posiadanych przez gminę środków finansowych, 
w miejscach uzasadniających taką realizację. Kanalizacja deszczowa – jako odwodnienie dróg 
powstanie łącznie z koniecznymi urządzeniami oczyszczającymi. Obecnie wody deszczowe z 
dróg gminnych i powiatowych są odprowadzane powierzchniowo do systemu cieków i rowów 
melioracji szczegółowej. 

 Na terenie Gminy znajduje się 10 jezior: Zbiornik Wodny Jastrowie, Leśne I 
Środkowe, Leśne II Małe, Trzebieszki, Krępsko Długie, Krępsko Małe, Dobre, Busino Małe, 
Nadarzyckie Długie, Miechówek. Jeziora nie były dotychczas badane w ramach monitoringu 
Najpiękniejsze z nich połączone są rzeka Rurzycą:  

J e z i o r o  K r ę p s k o  M a ł e   – połoŜone około jednego kilometra od źródeł rzeki . 
Brzegi – wschodni ii zachodni stanowią strome zbocza porośnięte lasem mieszanym, 
natomiast południowy i północny jest łagodny przechodzący w łąki. W czystych wodach 
moŜna spotkać szczupaki, okonie, wzdręgi i ukleje. Rośnie tu wiele unikalnych i chronionych 
gatunków roślin wodnych.   
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J e z i o r o  K r ę p s k o  D ł u g i e   - wypełnia długą, głęboką, wygięta łukiem na zachód 
rynnę polodowcową. Strome brzegi porośnięte są dziewiczym lasem mieszanym , po 
wschodniej stronie znajduje się dorodny starodrzew bukowy. Jezioro jest ubogie w roślinność 
wodną, dno jest twarde, Ŝwirowo – piaszczyste. W czystych wodach moŜna spotkać leszcze, 
klenie, płocie karpie, okonie szczupaki a nawet węgorze, i pstrągi potokowe. Jezioro jest 
badane w ramach monitoringu diagnostycznego (tzw. jezioro reperowe). 

T r z e b i e s z k i – usytuowane południkowo, o łagodnych zboczach porośniętych lasem 
mieszanym. Dno jest piaszczyste i twarde, wody są czyste bogate w leszcze, klenie, płocie, 
karpie, okonie, szczupaki, węgorze i pstrągi potokowe.  

  
 
3.2.2. Stan i jakość wód podziemnych 

Zasoby wód podziemnych zgodnie z zawartą w Prawie wodnym zasadą mają słuŜyć 
przede wszystkim do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Dbałość o ochronę tych zasobów 
przed degradacją ilościową i jakościową, a takŜe tworzenie warunków racjonalnego 
gospodarowania stanowi jedno z priorytetowych zadań słuŜb ochrony środowiska i zakładów 
powołanych do eksploatacji i dystrybucji wody. W celu unifikacji badań i prezentacji 
wyników w 2004 roku wyznaczono jednolite części wód podziemnych (JCWPd).  Oceną 
wyników zajmuje się Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.  Ocena ta wykonywana 
jest dla stanu ilościowego oraz dla stanu chemicznego JCWPd.  

Na podstawie wykonanej oceny stwierdzono,  Ŝe ze względu na stan ilościowy i 
chemiczny zbiornik nr 28 charakteryzuje się stanem dobrym.  

Oprócz badań monitoringowych JCWPd,  wody podziemne badane są w ramach 
monitoringu diagnostycznego. Punkty pomiarowe ujmują wody gruntowe oraz wody wgłębne 
głównie piętra czwartorzędowego.  

Na terenie Gminy zlokalizowano punkt pomiarowy w miejscowości Jastrowie. W 
ramach monitoringu diagnostycznego sieci krajowej wody badane były w roku 2012. Wg 
badań PIG zaliczono je do III klasy  

Gmina jest w około 97 % zwodociągowana. Mieszkańcom woda jest dostarczana z ujęć 
wody, na które Starosta Złotowski wydał pozwolenia wodno prawne decyzją nr: 

• OS.6341.2.29.2013 z dnia 23.09.2013 r.- Jastrowie -  na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych : ul. Wojska Polskiego Qh-57,6 m3/d 

  ul. Narutowicza – Qh – 57,6 m3/d 
  ul. Roosevelta  - Qh – 28,8 m3/d 

 oraz odprowadzenie wód popłucznych; ul. Wojska Polskiego Qh - 6,8 m3/d 
           ul. Narutowicza Qh - 6,8 m3/d 
           ul. Roosevelta Qh – 6,8 m3/d, 
decyzją nr OS.6341.2.29/1.2013 z dnia 23.09.2013  
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• OS-6222/05/04 z dnia 22.12.2004 r. – Brzeźnica - na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych, w ilości   Q h – 68 m3/h   

• OS.63.41.2.06.2013 z dnia 16.04.2013 r. – Sypniewo – na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych, w ilości Qh - 18 m3/h  

• OS-6223/19/06 z dnia 18.07.2006 r.  – Nadarzyce – na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych , w ilości Qh -9,9 m3/h  

• OS-6223/09/07 z dnia 05.06.2007 r. – Zagórze – na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych, w ilości  Qh – 5,3 m3/h  

• OS-6223/16/00 z dnia 17.08.2000 r. – Byszki – na pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych, w ilości Qh – 12 m3/h 

• OS-6223/13/06 z dnia 02.06.2006 r. - Sypniewko – na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych, w ilości Qh – 3 m3/h 

• OS.6341.2.19.2013 z dnia 23.07.2013 r. – Trzebieszki – na pobór wód podziemnych z 
utworów czwartorzędowych, w ilości Qh – 0,75 m3/h 

• OS-6223/01/10 z dnia 01.02.2010 r. – Jastrowie Nadleśnictwo – na pobór wód 
podziemnych z utworów czwartorzędowych, w ilości Qh – 1,8 m3/h 

Jakość pobieranej wody nie budzi zastrzeŜeń. 

Wyniki badania wody z wybranych hydroforni przedstawiają się następująco: 

Wyniki badań wody z wodociągu  Parametr 

Jastrowie 
Wojska 
Polskiego 

Byszki Brzeźnica Nadarzyce Sypniewo Norma 

Mętność 0,56 0,13 0,18 0,24 0,17 1 

Barwa 10 5 5 7,5 5 ≤15 

Zapach 1 1 1 akceptowalny 1 1-5 

Smak akceptowalny 1 1 akceptowalny 1 1 -8 

pH 7,7 7,7 7,4 8,1 7,0 6,5-9,5 

Przewodność 
elektryczna 
właściwa w 
25C 

315 365 321 225 475 ≤2500 

Amonowy 
jon 

<0,05 0,06 <0,05 <0,05 0,05 ≤0,50 

śelazo 111 <60 <60 65 <60 ≤200 

Mangan 8,6 23,5 <4,0 <20 45,6 ≤50 
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Liczba 
bakterii 
grupy Coli 

0 0 0 0 0 0 

Escherichia 
coli 

0 0 0 0 0 0 

 

Wyniki badań zestawiono na podstawie sprawozdań z badań udostępnionych przez ZECiUK 
Jastrowie, które jest odpowiedzialne za eksploatację poszczególnych ujęć i stacji uzdatniania 
wody.  

W zasadzie kaŜda w hydroforni zaopatruje mieszkańców wsi o tej samej nazwie. Wyjątek 
stanowi hydrofornia Brzeźnica, która oprócz mieszkańców wsi Brzeźnica zaopatruje równieŜ 
mieszkańców Samborska, Kolonii Brzeźnica oraz Budy.  

3.2.3. Stan i jakość powietrza 
Zgodnie z definicją, atmosfera ziemska jest powłoką gazową otaczającą Ziemię, 

składającą się z mieszaniny gazów, nazywaną powietrzem. Jest układem dynamicznym a 
źródłem energii jest promieniowanie słoneczne. Jej właściwości ulegają zmianie wraz ze 
wzrostem wysokości, tworząc koncentryczne warstwy, bez wyraźnie zaznaczonych granic. 
NajniŜsza warstwa nazwana została troposferą. Od warstw wyŜszych oddzielona jest, tak 
waŜną dla ochrony przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym, warstwą ozonową 
(ozonosferą).    

W ochronie środowiska przez powietrze rozumie się gaz wypełniający troposferę, z 
wyłączeniem wnętrz budynków i miejsc pracy.  Atmosfera tworzy niepodzielną całość w skali 
światowej i nie moŜe być rozdzielona granicami. Ma to swoje konsekwencje w aspekcie 
prawnych uregulowań ochrony powietrza.  

Jakość powietrza stanowi wypadkową między naturalnie zachodzącymi procesami i 
zjawiskami a emisją substancji związanych z działalnością człowieka. Od szeregu lat wpływ 
ten jest coraz większy. Konieczne jest więc podejmowanie działań zmniejszających 
niekorzystne zmiany w środowisku. Główny kierunek działań inwestycyjnych i 
organizacyjnych skierowany jest na redukcje emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z 
procesów technologicznych a takŜe z procesów spalania związanych z wytwarzaniem energii  
cieplnej i elektrycznej. Bardzo waŜna dla jakości powietrza jest teŜ emisja spalin z pojazdów 
a takŜe stan jakości dróg i taboru komunikacyjnego.  

Rozkład emisji substancji gazowych i pyłowych w znaczącym stopniu odpowiada 
charakterowi zagospodarowania terenu, a największa emisja punktowa związana jest z 
lokalizacją zakładów przemysłowych i energetycznych.  

Rozpatrując rozkład zanieczyszczeń brane są pod uwagę wszystkie elementy klimatu a 
więc:  temperatura powietrza z uwzględnieniem minimalnej i maksymalnej w miesiącu oraz 
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odchyleń od średnich z wielolecia, wielkości, częstotliwości i rozkładu przestrzennego 
opadów,   kierunku i siły wiatrów. Informacje te gromadzone i przetwarzane są w stacji 
IMGW. Dla Gminy dane klimatyczne pochodzą ze stacji meteorologicznej w Pile.  

 

 

 

NajwaŜniejsze kategorie źródeł wprowadzających gazy i pyły do powietrza to: 
1. Procesy spalania w produkcji energii oraz transformacja energii, określane równieŜ jako 

energetyka zawodowa, obejmująca np.: 
•   elektrownie i elektrociepłownie, 

•   rafinerie i zakłady oczyszczania gazu, 
•   przemiany paliw stałych. 

2. Procesy spalania w przemyśle, określane równieŜ jako energetyka przemysłowa, 
obejmująca m.in. 

• elektrociepłownie przemysłowe, 
• wysokotemperaturowe procesy metalurgiczne w hutnictwie Ŝelaza i metali     

nieŜelaznych, 
• spalania paliw w przemyśle chemicznym, np. przy produkcji nawozów 

sztucznych, i w przemyśle nieorganicznym, 
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• spalania paliw w przemyśle mineralnym, np. przy produkcji cementu,  wapna, 
produkcji mas bitumicznych, 

• hutnictwo szkła, 
• spalanie paliw w przemyśle elektromaszynowym, np. w odlewnictwie i 

obróbce cieplnej, 
• spalanie paliw w przemyśle rolno-spoŜywczym, np. przy przetwórstwie mięsa i 

suszeniu słodu. 
3. Procesy spalania paliw w ciepłownictwie i kotłowniach, określane równieŜ jako inne 

stacjonarne źródła spalania, obejmujące np.: 
•   ciepłownie komunalne i kotłownie lokalne, 

•   paleniska domowe, 
•   kotłownie w małych zakładach i warsztatach, 

•   spalanie paliw w rolnictwie. 
4. Procesy produkcyjne, określane jako technologie przemysłowe, obejmujące pozostałe 

procesy, poza spalaniem paliw, które w poszczególnych rodzajach przemysłu stanowią 
źródło powstawania substancji /charakterystycznych dla procesu/. 

5. Transport drogowy i inny, określany równieŜ jako źródła mobilne, obejmujący poza 
transportem drogowym równieŜ kolejowy, wodny śródlądowy, rolniczy, a takŜe lotniczy i 
morski. 

6. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów, obejmujące np.: 

• oczyszczalnie ścieków, 
• wysypiska, 
• spalanie odpadów komunalnych, przemysłowych i rolniczych 

7. Gospodarka rolna, obejmująca np.: 
• uprawy z zastosowaniem nawozów i środków ochrony roślin, 

• chów zwierząt. 
Ocena jakości powietrza prowadzona jest przez WIOŚ z uwzględnieniem kryteriów 

mających na celu ochronę zdrowia i ochronę roślin.  

Szczególne znaczenie dla ochrony zdrowia ma pył zawieszony PM10. Czynnikiem  
sprzyjającym szkodliwemu oddziaływaniu pyłu na zdrowie jest wielkość cząstek. W pyle 
zawieszonym całkowitym (TSP) ze względu na wielkość cząstek wyróŜnia się frakcje o 
ziarnach : powyŜej 10 µm oraz poniŜej 10 µm (pył zawieszony PM10). Z badań 
epidemiologicznych wynika, Ŝe wzrost stęŜenia zanieczyszczeń pyłowych o 10 µm/m3 
powoduje kilkukrotny wzrost zachorowań na choroby górnych dróg oddechowych w tym 
astmy. W skład frakcji PM10 wchodzi frakcja o średnicy ziaren poniŜej 2,5µm ( pył 
zawieszony PM2,5). Wg najnowszych badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) frakcja 
ta uwaŜana jest za wywołującą powaŜne konsekwencje zdrowotne, poniewaŜ ziarna o tej 
średnicy łatwo przenikają do pęcherzyków płucnych a stąd dalej do układu krąŜenia. Nawet 
krótkotrwała ekspozycja na wysokie stęŜenia pyłu PM2,5 jest bardzo niebezpieczna, 
powodując wzrost liczny zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krąŜenia oraz 
wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji.  
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Stąd włączenie pyłu PM2,5 do dyrektywy w sprawie jakości powietrza, jako jednego z 
najwaŜniejszych zanieczyszczeń mierzonych w ramach monitoringu . Dyrektywa ta (CAFE) 
nakłada szereg obowiązków na państwa członkowskie w zakresie redukcji tego 
zanieczyszczenia.  

Pył zawieszony PM10 jest mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych, które 
mogą pochodzić z emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub teŜ powstałą w wyniku reakcji z 
substancjami znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny). Prekursorami pyłów wtórnych są 
przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu i amoniak. Pył zawieszony moŜe zawierać 
substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. 
benzo(a)piren), metale cięŜkie oraz dioksyny i furany.  

W Polsce największe wartości frakcji PM2,5 w TSP występują w wyniku procesów 
produkcyjnych (54%) oraz w sektorze komunalno – bytowym(35%). Analizując udział frakcji 
PM2,5 w pyle PM10 naleŜy zwrócić uwagę, Ŝe jest on największy przy transporcie drogowym, 
gdzie stanowi 90 %. Znacząca część emisji pochodzi z procesów innych niŜ spalanie paliw  - 
np. ścieranie opon i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg i unoszenie.  

W większości przypadków w Polsce w tym równieŜ w strefie pilsko – złotowskiej 
ponadnormatywne stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 związane jest z tzw. Niska emisją 
pochodzącą z ogrzewania indywidualnego gdzie podstawowym paliwem nadal jest niskiej 
jakości węgiel kamienny o duŜej zawartości siarki i popiołu a jako źródło grzewcze uŜywane 
są kotły o niskiej sprawności.  

Bardzo dynamicznie narasta problem z zanieczyszczeniem transportowym. W ciągu 
ostatnich kilku lat natęŜenie ruchu na sieci dróg krajowych zwiększyło się o 22 %, w 
województwie wielkopolskim ten wskaźnik wynosi 1,20 na drogach międzynarodowych a na 
drogach krajowych 1,15. 

Źródłem PM10 jest równieŜ rolnictwo – w szczególności uprawa i hodowla. Bezpośredni 
wpływ na stęŜenia moŜe nie jest najwaŜniejszy ale równocześnie jest to element , który 
najtrudniej zredukować ze względu na brak moŜliwości technicznych oraz na charakter emisji 
(emisja okresowa).  

Obecnie obowiązuje nowy układ stref wyznaczonych na podstawie stęŜeń substancji 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. – w sprawie 
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012, poz. 1031).  

Podstawą klasyfikacji stref jest: 

- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, 
- dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji, 
- poziom docelowy, 
- poziom celu długoterminowego.  

Wynikiem oceny jest zaliczenie do strefy jednej z poniŜszych klas: 
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Klasy A – jeŜeli stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają 
odpowiednio poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych  
Klasy B – JeŜeli stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne ale nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o 
margines tolerancji  
Klasy C – jeŜeli stęŜenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku kiedy margines 
tolerancji nie jest określony - poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe,  
  
Strefę stanowi: 
- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tysięcy, 
- miasto o liczbie mieszkańców powyŜej 100 tysięcy, 
- pozostały obszar województwa  
Ocenę jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2012  wykonano 
zgodnie z podziałem województwa na strefy, gdzie strefę stanowi: 

� aglomeracja miasta Poznań, 
� miasto Kalisz, 
� strefa wielkopolska 

Gmina zaliczana jest do strefy – wielkopolska i wg oceny WIOŚ z roku 2012 została 
zaliczona: 

pod kątem ochrony zdrowia ludzi: 

- dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku 
węgla, pyłu PM2,5 oraz metali oznaczanych w pyle - klasa A 
- dla poziomu ozonu, pyłu PM10 i benzo(a)pirenu oznaczonego w pyle PM10 – klasa 
C 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie 
rocznej dokonane z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

zdrowia 
Symbol klasy strefy dla poszczególnych substancji  Nazwa strefy 
NO2 SO2 CO C6 H6 pył 

PM2,5 
pył 

PM10 
BaP As Cd Ni Pb O3 

wielkopolska A A A A A C C A A A A C 
 

pod kątem ochrony roślin: 

- dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki  i tlenków azotu – klasa A  
- dla poziomu ozonu – klasa C  
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Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie 
rocznej dokonane z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 

roślin 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń 

dla obszaru całej strefy 
Nazwa strefy 

SO2 NOx O3 

wielkopolska A A C 
 

   Interpretując poszczególne wyniki badań naleŜy pamiętać, Ŝe wynik 
klasyfikacji nie powinien być utoŜsamiany ze stanem jakości powietrza na terenie całej strefy.  
Klasa C (dla której konieczne jest wyznaczenie obszarów przekroczeń i  opracowania 
programów ochrony powietrza) moŜe oznaczać problem lokalny związany z substancją, dla 
której została określona klasa.  Ponad to dla poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 
stwierdzono, Ŝe przekroczenia dotyczą wyłącznie stęŜeń 24-godzinnych (nie są przekroczone 
stęŜenia średnie dla roku), a takŜe fakt, Ŝe przekroczenia dotyczą wyłącznie sezonu zimowego 
i mogą być związane ze zwiększoną w tym okresie niską emisją z sektora komunalno – 
bytowego.    

3.2.4. Klimat akustyczny 
Zgodnie z definicją klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych występujących na 

danym obszarze, niezaleŜnie od źródeł je wywołujących. Klimat akustyczny ocenia się za 
pomocą poziomu dźwięku.  

W czasach obecnych brak komfortu wynikającego z nadmiernego poziomu hałasu staje się 
jednym z najwaŜniejszych problemów dotykających zarówno mieszkańców wielkich miast 
jak i tych mniejszych, połoŜonych w sąsiedztwie dróg kołowych, kolejowych czy lotnisk.  

Degradacja klimatu akustycznego związanego z hałasem komunikacyjnym obejmuje 
najczęściej duŜe grupy ludzi  i jest bardzo trudna do wyeliminowania lub choćby tylko 
poprawy parametrów związanych z poziomem hałasu. W bardzo duŜym tempie rośnie ilość 
pojazdów osobowych i cięŜarowych i nie nadąŜa za tym trendem, rozbudowa dróg i poprawa 
parametrów ich nawierzchni. Przy załoŜeniu Ŝe liczba zarejestrowanych pojazdów w roku 
2000 jest równa 100% to w roku 2010 wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 160%.  

Zakłady przemysłowe, które są równieŜ waŜnym źródłem emisji hałasu najczęściej powodują 
uciąŜliwości o charakterze lokalnym. Jednak dostępne obecne moŜliwości techniczne 
ograniczające hałas, jak równieŜ wypracowane metody kontroli, są czynnikiem 
umoŜliwiającym ograniczenie uciąŜliwości zakładu oraz eliminowanie konfliktów 
społecznych.  

Kryteria poprawności klimatu akustycznego w środowisku określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku – w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826; zm. Dz.U.2012, poz. 1109). Dla klas terenu 
wyróŜnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje podany jest 
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dopuszczalny równowaŜny poziom hałasu w porze dziennej (6-22) i w porze nocnej (22-6) 
oraz dopuszczalne wskaźniki długookresowe dla poszczególnych rodzajów źródeł hałasu i 
określonych przedziałów czasu.  Podstawą określenia dopuszczalnej wartości poziomu 
równowaŜnego hałasu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o 
wyborze której decyduje sposób zagospodarowania. Art. 117 ustawy prawo ochrony 
środowiska wprowadza obowiązek dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska dla: 

- aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niŜ 100 tysięcy, 
- terenów poza aglomeracjami, połoŜonych w zasięgu oddziaływania akustycznego 
  dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja moŜe spowodować  
  negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, 
- innych terenów, wskazanych w powiatowym programie ochrony środowiska. 

Oprócz ww obszarów dla których istnieje obowiązek wykonania oceny stanu 
akustycznego, Minister Środowiska określił i Ŝ takiej oceny wymagają: 

- drogi po których przejeŜdŜa 3 mln pojazdów rocznie, 
- linie kolejowe, po których przejeŜdŜa ponad 30 tys. pociągów rocznie, 
- lotniska cywilne, na których ma miejsce ponad 50 tys. operacji (startów i lądowań)  

W tej grupie wymagań na terenie Gminy wykonano mapy akustyczne obszarów połoŜonych 
w otoczeniu odcinków dróg o ruchu powyŜej 3 mln pojazdów rocznie tj. dla drogi krajowej 
Nr 11 na odcinku Droga 22-Jastrowie i Jastrowie Podgaje.   

W obrębie gminy w roku 2012 nie były prowadzone badana hałasu komunikacyjnego. 
Ostatnie pomiary w tym zakresie wykonane zostały w roku 2010. Zestawienie wyników 
przedstawia poniŜsza tabela. 

Wyniki pomiarów hałasu i natęŜenia ruchu pojazdów przez zarządzającego w otoczeniu 
drogi krajowej Nr 11 na terenie Gminy Jastrowie 

RównowaŜny poziom 
hałasu Lacq (dB) 

NatęŜenie ruchu pojazdów 

Pora dzienna Pora nocna 

Miejscowość Dopuszczalny 
poziom 
hałasu dla 
dnia/nocy 
Ldop(dB) 

Odległość 
punktu 
pomiarowego 
od drogi Pora 

dzienna 
Pora 
nocna ogółem % 

pojazdów 
cięŜkich 

ogółem % 
pojazdów 
cięŜkich 

Podgaje 60/50 10 67,6 64,1 389 30,6 148 36,4 
Podgaje 60/50 20 63,7 60,2     
Jastrowie 60/50 10 70,1 67,3 482 25,5 148 35,4 
Jastrowie 60/50 20 64,4 61,7     
Źródło: Raport o stanie środowiska w Wielkopolsce w roku 2010 – WIOŚ  

Ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na właścicieli obiektów przemysłowych i 
warsztatów rzemieślniczych, obowiązek właściwego kształtowania klimatu akustycznego. Na 
mocy art. 141 i art.144 działalność zakładów nie moŜe powodować przekroczenia standardów 
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emisyjnych, jeŜeli zostały ustalone, ani teŜ powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza terenem, do którego zarządzający ma tytuł prawny. 

Źródłem hałasu w zakładach przemysłowych i warsztatach rzemieślniczych są przede 
wszystkim instalacje wentylacyjne, instalacje odpylania, spręŜarki, chłodnie, czerpnie 
powietrza, maszyny tartaczne, stolarskie, drukarskie, szlifierki, spawarki, młoty, urządzenia 
transportowe, budowlane, urządzenia nagłaśniające.   W przypadku stwierdzenia pomiarowo, 
Ŝe zostały przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu, wydawana jest decyzja o 
dopuszczalnym poziomie hałasu.  Za przekroczenie poziomu hałasu określonego w takiej 
decyzji, WIOŚ wymierza w drodze administracyjnej kary pienięŜne.  Kary te mogą zostać 
zawieszone, na wniosek zakładu , jeŜeli realizuje on terminowo przedsięwzięcia zmierzające 
do likwidacji stwierdzonych przekroczeń. Zmiana parametrów emitowanego hałasu jest 
moŜliwa poprzez wymianę hałaśliwych urządzeń na inne o mniejszym poziomie hałasu, 
remonty i konserwacje hałaśliwych urządzeń, zastosowanie obudów dźwiękochłonnych lub 
przegród akustycznych, ograniczenie działalności bądź przeniesienie jej w inne miejsce.   

3.2.5. Pola elektromagnetyczne 
Pole elektromagnetyczne w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (art.3, pkt 

18 ) to pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od O Hz 
do 300 GHz.  

Źródłem naturalnego promieniowania są np. wyładowania atmosferyczne ale teŜ zjawiska 
zachodzące w kosmosie a takŜe prądy i pływy morskie.  Sztucznym źródłem promieniowania 
są wszystkie pracujące urządzenia i instalacje, w których następuje przepływ prądu. W 
szczególności są to – sieci elektroenergetyczne, nadajniki radiowo – telewizyjne, 
radiokomunikacyjne, telefonii komórkowej, urządzenia sterowanie bezprzewodowego 
(radiowego) a takŜe aparatura medyczna i przemysłowa oraz urządzenia pracujące w 
gospodarstwach domowych.  

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest wykonywana w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania są wykonywane w sposób określony w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku – w sprawie zakresu i 
sposobu prowadzenia okresowych badan poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. 
(Dz.U. Nr221, poz.1645). Zgodnie z tym rozporządzeniem pomiary wykonywane są w cyklu 
trzyletnim w punktach równomiernie rozmieszczonych na terenie województwa, z 
uwzględnieniem usytuowania: 

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców 
  przekraczających 50 tysięcy, 
- w pozostałych miastach, 
- na terenach wiejskich 

Dla kaŜdej z grup wybiera się 15 punktów, dla kaŜdego roku kalendarzowego pomiary są 
wykonywane w odległości nie mniejszej niŜ 100 m od źródła emitującego pole 
elektromagnetyczne.  
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Na terenie Gminy znajdują się obiekty emitujące pola elektromagnetyczne. NaleŜą do 
nich przede wszystkim: 

• Urządzenia infrastruktury energetycznej – głównie linie energetyczne wysokiego 
napięcia 220 i 110 kV, główny punkt zasilania –Jastrowie ul. Narutowicza 

• Instalacje radiokomunikacyjne - stacje bazowe telefonii komórkowej w Jastrowiu (ul. 
śymierskiego i ul. Roosevelta – 2 szt., Sypniewo – 2 szt. ( ul Ogrodowa i okolice ul. 
Dworcowej) i Nadarzyce.   
 

Pomiary prowadzone są w cyklu trzyletnim , na terenie Gminy wykonane były w roku 
2008. Punkt pomiarowy zlokalizowano w Jastrowiu przy ul. Roosevelta. Wyniki pomiaru – to 
<0,8 V/m i określono, Ŝe jest to wynik poniŜej czułości aparatury pomiarowej .  

Z badań wykonanych na terenie Wielkopolski w Ŝadnym punkcie nie stwierdzono 
przekroczenia poziomu dopuszczalnego PEM (7V/m), mimo postępującego wzrostu liczby 
źródeł pola elektromagnetycznego.   

3.2.6. Gospodarka odpadami oraz ochrona powierzchni ziemi. 
Gospodarka odpadami regulowana jest  przez ustawę Prawo ochrony środowiska a 

takŜe ustawę o odpadach oraz ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  
Głównym celem gospodarowania odpadami jest zapobieganie lub minimalizowanie ich 
powstawania, a w przypadku kiedy juŜ zostały wytworzone, maksymalne zagospodarowanie, 
odzysk zawartych w nich surowców i materiałów oraz bezpieczne dla środowiska 
unieszkodliwienie. W dotychczasowym stanie prawnym gospodarka odpadami regulowana 
była odrębnym planem gospodarki odpadami. Plan ten wykonywany był dla województwa 
oraz dla poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego. Zmiana ustawy o utrzymaniu 
porządku i czystości w gminach zlikwidowała obowiązek wykonywania planów na szczeblu 
powiatu i gminy. Ustawa ta przekazuje „władztwo” nad odpadami komunalnymi gminie. W 
załoŜeniu nowe uregulowania prawne mają „uszczelnić” kompleksowy system 
gospodarowania odpadami komunalnymi. Zakładana jest całkowicie odmienna koncepcja 
gospodarki odpadami, która na samorządy gminne nakłada obowiązek odebrania odpadów od 
wytwórców, ich zagospodarowanie i unieszkodliwienie, osiągnięcia zakładanych poziomów 
recyklingu a takŜe zorganizowanie i finansowania całego systemu gospodarowania odpadami 
opartego na opłatach (system podatkowy) od wytwórców odpadów. Nowelizacja ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie zobowiązała takŜe samorządy wojewódzkie do 
weryfikacji regionów gospodarki odpadami oraz wytypowania instalacji regionalnych do 
przetwarzania odpadów komunalnych i zastępczych instalacji do obsługi regionu. Zmiany te 
powodują szereg problemów zarówno organizacyjnych jak i finansowych. Ustawa nałoŜyła na 
gminy obowiązek uzyskania odpowiednich poziomów recyklingu w kolejnych latach i 
ustanowiła kary pienięŜne za nieosiągnięcie tych poziomów. Obowiązuje równieŜ gminy 
szczegółowa, kwartalna  sprawozdawczość. Ustawa weszła w Ŝycie od stycznia 2012 a dzień 
30 lipca 2013 roku został przez tą ustawę wyznaczony jako data pełnej gotowości systemów. 
Będą to zadania trudne i wymagające duŜego zaangaŜowania zarówno ze strony samorządów 
gminnych jak i samorządu wojewódzkiego.   
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Powiat złotowski wchodzi w skład Regionu I gospodarki odpadami komunalnymi w 
województwie wielkopolskim, zgodnie z aktualnie obowiązującym planem gospodarki 
odpadami województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 uchwalonym przez Sejmik 
Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 sierpnia 2012 roku. Plan  ten dzieli Wielkopolskę 
na 10 regionów, w których wyznaczono regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych (RIPOK). Instalacja ta to zakład zagospodarowania odpadów o mocy 
przerobowej wystarczającej do przyjmowanie i przetwarzania odpadów z obszaru 
zamieszkałego przynajmniej przez 1200 tys. mieszkańców, spełniające wymagania najlepszej 
dostępnej techniki i technologii.  

W Regionie I instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych są: kompostownia 
w Pile oraz składowisko w Kłodzie (gmina Szydłowo). Instalacjami zastępczymi są: 
sortownie odpadów w Studzieńcu (gmina Rogoźno) i Kłodzie; kompostownia w Zofiowie 
(gmina Czarnków); składowiska odpadów w Sławienku( gmina Lubasz), w Sierakówku 
(gmina Połajewo), w Marianowie (gmina Wieleń), w Zofiowie, w Studzieńcu, w Kopaszynie 
(gmina Wągrowiec) i w Mi ędzybłociu (gmina Złotów) 

Gmina jest członkiem Związku Gmin Krajny z siedzibą w Złotowie oraz Związku 
Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile. 

Do 30 czerwca 2013 roku odpady komunalne z terenu Gminy były odprowadzane na 
składowisko w Międzbłociu. Istnieje system selektywnej zbiórki odpadów – w pojemnikach – 
opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych i opakowania z papieru i tektury.  
Zdecydowaną większość odpadów stanowią niesegregowane odpady komunalne. Zgodnie ze 
sprawozdaniami z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w 
Gminie odbiera się około 2.000 ton odpadów z tendencją do obniŜania tej ilości (od 2.332 ton 
w roku 2007 do 1.934 ton w roku 2011). W roku 2013 odebrano 1.816,2 ton odpadów w tym 
414,1 z terenów wiejskich. Składowaniu podlega 1.019,2 Mg. Wśród odpadów zbieranych 
selektywnie największy udział mają opakowania ze szkła następnie opakowania z tworzywa 
sztucznego i opakowania z papieru i tektury. Te ostanie w całości są przekazywane do 
Fabryki Tektury w Tarnówce. Podjęto próbę recyklingu odpadów ulegających biodegradacji, 
które kierowane są na kompostownię w gospodarstwie rolnym Pniewo. Określono poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych na 67,4  %. 

 
W roku 2013 w Gminie zarejestrowane było 15 form wywozowych:  

 
1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont – Bis, Aleja Rodła 45, 77-400 Złotów 
2. ALTVATER PILA Sp. z o.o.  Pile, ul. Łączna 4a, 64-920 Piła 
3. REMONDIS Sanitech Poznań Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań 
4. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów 
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „EKO-FIUK” s.c. ul. Świerczewskiego 2b, 78-

320 Połczyn Zdrój 
6. Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 29, 

64-915 Jastrowie 
7. TIP-TOP Przenośne Systemy Sanitarne Wynajm-Serwis, UsługiAsenizacyjne ul. 

Rodła 20, 64-920 Piła 
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8. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Eugeniusz Grabowski, ul. Starogardzka 31A, 78-
500 Drawsko Pomorskie 

9. SANIPIL-EKO s.c. Katarzyna Płotka, Gabriela Unrowska, Artur Jendrysiak, ul. 
Dąbrowskiego 8/611, 64-920 Piła 

10. Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont Radosław Kostuch, ul. Narutowicza 76/57, 88-
100 Inowrocław 

11. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6C, 78-400 
Szczecinek 

12. SITA POMORZE sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 83-400 Kościerzyna 
13. P.P.H.U CHEM MIX Ewa Beata Dziub, Sowczyce, ul. Długa 6 46-300 Olesno 
14. AQUA-EXPRES, inŜ. Ryszard Milczarek, ul. Cicha 2/15, 77-300 Czarne 
15. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. ul. Ostrowskiego 7, 53-238 

Wrocław 
 
 

Do dnia 30.06.2013 odpady zbierały : 

1. Przedsiębiorstwo Komunalne Sanikont – Bis, Aleja Rodła 45, 77-400 Złotów 
2. ALTVATER PILA Sp. z o.o.  Pile, ul. Łączna 4a, 64-920 Piła 
3. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Szpitalna 38, 77-400 Złotów 
4. Zakład Energetyki Cieplnej i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 29, 

64-915 Jastrowie 
5. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Cieślaka 6C, 78-400 

Szczecinek 
 

Po 01.07.2013 r. odpady zbiera jedynie firma ALTVATER Piła, a odpady są wywoŜone na 
składowisko w Kłodzie. 

Na terenie gminy Jastrowia znajduje się zamknięte w 2006 roku składowisko 
odpadów. W ramach monitoringu tego składowiska WIOŚ wykonał badania składu wód 
podziemnych oraz badania osiadania składowiska. Na podstawie uzyskanych danych nie 
odnotowano powstawania nadmiernej ilości odcieków i stwierdzono oddziaływanie na 
środowisko gruntowo – wodne jedynie w obrębie zamkniętej kwatery.  

 
WaŜne miejsce w gospodarce Gminy zajmuje rolnictwo. Około 80% uŜytków rolnych 

znajduje się we władaniu osób fizycznych. W klasach bonitacyjnych przewagę mają grunty 
klasy IVa, IVb i V. Struktura uŜytkowania wg stanu na luty 2014 r. przedstawia się 
następująco: 

uŜytki rolne – 6 984,5 ha 
grunty leśne – 26 009,5 ha 
grunty zabudowane – 853,9 ha 
grunty pod wodami – 630,3 ha 
nieuŜytki i inne  812,6 ha  
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Ochrona powierzchni ziemi obejmuje równieŜ racjonalne korzystanie z zasobów kopalin. Na 
terenie Gminy, wg „Bilansu zasobów złóŜ kopalin w Polsce” znajdują się: 

Zasoby w mln.ton Nazwa 
złoŜa 

Rodzaj 
kopaliny 

Stan 
zag. bilansowe przemysłowe wydobycie 

Powierzchnia 
złoŜa (ha) 

Rekultywacja 

KREDA 
Sypniewo II kredy Z 10,03 - - 1,20 wodna 

PIASKI i śWIRY 
Jastrowie kruszywa 

naturalne, 
mieszanki 
piaskowo-
Ŝwirowe, 
piasek ze 
Ŝwirem 

Z 1 660,00 - - 8,20 - 

Jastrowie II kruszywa 
naturalne, 
mieszanki 
piaskowo- 
Ŝwirowe, 
piasek ze 
Ŝwirem 

R 1 412,00 - - 15,00  

Jastrowie IX kruszywa 
naturalne, 
mieszanki 
piaskowo- 
Ŝwirowe, 
piasek ze 
Ŝwirem 

R 2 838,00 2 365,00 - 9,01  

Jastrowie VI kruszywa 
naturalne, 
mieszanki 
piaskowo- 
Ŝwirowe, 
piasek ze 
Ŝwirem 

R 554,00 - - 8,30  

Jastrowie VII 
i VIII  

kruszywa 
naturalne, 
kruszywa 
naturalne i 
materiały 

E 715,00 769,00 109,00 39,37  
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pokrewne, 
piasek ze 
Ŝwirem 

TORFY 
Sypniewo I torf  w tym: 

dla celów 
rolniczych 

Z 14,71 - - 1,83 wodny 

Sypniewo III torf w tym: 
do celów 
rolniczych 

Z 9,82 - - 1,82 rolniczo - wodny 

gdzie:   

Z - złoŜe, z którego wydobycie zostało zaniechane 

R – złoŜe o zasobach rozpoznanych szczegółowo 

E – złoŜe eksploatowane  

3.2.7. Przeciwdziałanie powaŜnym awariom  
Ustawa Prawo ochrony środowiska określa w art. 3 ust.23 definicję powaŜnej awarii. 

Za powaŜną awarię rozumie się zdarzenie, w szczególności emisję, poŜar lub eksplozję, 
powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których 
występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 
powstania zagroŜenia Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 
zagroŜenia z opóźnieniem; 

PowaŜne awarie mogą wystąpić podczas transportu, rozładunku lub przeładunku 
substancji w zakładach przemysłowych ale takŜe podczas katastrof w ruchu lądowym i 
powietrznym, katastrof budowli hydrotechnicznych i w wyniku klęsk Ŝywiołowych – 
huraganów, powodzi, suszy, trzęsienia ziemi. Jednym z najwaŜniejszych zadań 
prewencyjnych jest ścisła i stale aktualizowana ewidencja źródeł, które mogą spowodować 
zagroŜenie.  

Ustawa Prawo ochrony środowiska dzieli zakłady przemysłowe, w których ze 
względu na ilość znajdujących się substancji niebezpiecznych moŜliwe jest wystąpienie 
powaŜnej awarii na dwie grupy: 
- zakłady o duŜym ryzyku wystąpienia awarii – ZDR 
- zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia  awarii – ZZR 
 

Nadzór nad zakładami, których działalność moŜe być przyczyną powaŜnej awarii 
stanowi Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Zakłady, w których istnieje ryzyko 
wystąpienia powaŜnej awarii są zewidencjonowane i podlegają systematycznej kontroli.  
 

Na terenie Gminy znajduje się jeden zakład naleŜący do grupy ZDR – Operator Logistyczny 
Paliw Płynnych Sp. z o.o. – Baza Paliw nr 8. Ponad to zlokalizowany jest tu jeden zakład 
zakwalifikowany do grupy pozostałych zakładów mogących spowodować powaŜne awarie , 
które ze względu na ilość substancji niebezpiecznej, jak moŜe znajdować się w zakładzie, nie 
kwalifikuje się grup ZZR lub ZDR, ale z uwagi na rodzaj substancji, prowadzone procesy 
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technologiczne lub usytuowanie instalacji stanowią zagroŜenie dla środowisk – 
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NORIS II” – Chłodnia Jastrowie.  
 

4. Cele i kierunki działań strategicznych  
 

Zasoby środowiska, stan poszczególnych jego elementów oraz zagroŜenia mające wpływ 
na jakość środowiska i komfort Ŝycia mieszkańców predestynują do działań strategicznych 
mających na celu utrzymanie dobrej jakości środowiska tam gdzie zmiany są niewielkie i 
poprawy lub zahamowania zmian niekorzystnych. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych poprawiających stan środowiska i umoŜliwiających jednocześnie 
zrównowaŜony rozwój Gminy musi uwzględniać kryteria zgodności z politykami 
ekologicznymi województwa i powiatu, uwarunkowaniami wynikającymi z przepisów prawa 
ochrony środowiska ale takŜe kosztami i efektywnością ekonomiczną poszczególnych 
przedsięwzięć, czasem trwania ich realizacji oraz wpływem na sprawność zarządzania stanem 
środowiska i dokonywaniem jego oceny.  

4.1. Poprawa stanu środowiska – cele strategiczne i  kierunki działań  
4.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa 
 

Jakość wód powierzchniowych i podziemnych od szeregu lat jest w województwie 
wielkopolskim otoczona szczególną troską. Konsekwentne działania zmierzające do budowy 
oczyszczalni ścieków oraz systemów kanalizacyjnych w aglomeracjach spowodowały, Ŝe od 
szeregu lat przyrasta ilość osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej. Wyeliminowano 
szereg obszarów, gdzie ścieki odprowadzane były do zbiorników bezodpływowych 
opróŜnianych niejednokrotnie w sposób nie zabezpieczający środowiska przed 
zanieczyszczeniem. Nie zawsze jednak budowa kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie 
uzasadniona i część obszarów połoŜonych na skraju aglomeracji, o rozproszonej zabudowie 
lub połoŜonych na obszarach o zróŜnicowanej rzeźbie terenu, pozostanie nadal 
nieskanalizowanych, odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych. WaŜne jest 
by systematyczne kontrole wyeliminowały nieprawidłowości w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych, szczególnie na obszarach cennych przyrodniczo lub połoŜnych 
w zlewni bezpośredniej jeziora.  

Na jakość wód powierzchniowych i podziemnych wpływ mają teŜ źródła pochodzenia 
rolniczego. Niewłaściwie zagospodarowana gnojowica czy obornik lub błędy nawozowe 
przyczyniają się do nadmiernego zanieczyszczenia związkami azotu, które niekorzystnie 
wpływają na stan Ŝyzności wód powierzchniowych. Szczególnie wraŜliwe na tego typu 
zanieczyszczenia są jeziora, w których wymiana wód jest wolniejsza a kumulowane w 
osadach dennych zanieczyszczenia powodują dodatkowe zmiany biologiczne i chemiczne 
wody.  

Na terenie Gminy nie ma obszarów ujętych w  Rozporządzeniu Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2003 r. - w sprawie 
określenia wód wraŜliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 
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obszarów szczególnie naraŜonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód 
naleŜy ograniczyć. W związku z tym nie ma obowiązku wdraŜania programu działań 
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych. Na terenie Gminy 
występuje jednak sporo obszarów cennych przyrodniczo a takŜe jezior,  które naleŜałoby 
chronić. Celowe byłoby więc wdroŜenie podstawowych zasad tego programu, takich jak: 

� podnoszenie poziomu świadomości rolników i producentów rolnych w zakresie 
stosowania dobrych praktyk rolniczych,  

� poprawa rozwiązań w zakresie prawidłowego gromadzenia i stosowania nawozów 
organicznych, mineralnych i środków ochrony roślin z uwzględnieniem wymagań 
roślin uprawnych oraz zachowaniem optymalnych terminów agrotechnicznych, 

� kontrola obiektów rolniczych pod względem zagroŜenia środowiska w rejonie zagrody 
wiejskiej, obiektów hodowlanych, jak równieŜ terenów, na których stosowane są 
środki chemiczne  oraz stałe i płynne nawozy organiczne, 

� stałego monitorowania zasobności gleb w azot i inne składniki pokarmowe, zawartości 
składników zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem azotanów, w wytypowanych punktach kontrolno-pomiarowych na 
terenie zlewni, 

� wspomaganie rolników  przez specjalistów w zakresie stosowania odpowiednich 
rozwiązań organizacyjnych i środków zaradczych. 

Dla poprawy stanu jakościowego wód za nadrzędny cel strategiczny uznane zostało 
osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód tak pod względem jakościowym i ilościowym.  

Ten długofalowy cel powinien być osiągnięty do 2015 r., tak jak to przewiduje dla wszystkich 
krajów Unii Europejskiej dyrektywa 2000/60/WE (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). 

Zestawienie celów szczegółowych, priorytetowych kierunków działania oraz zadań 
szczegółowych w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód zadań inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych mających na celu ochronę wód i gospodarkę wodna stanowi tabela nr 1 
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Tabela 1. Cele, priorytetowe kierunki działania oraz zadania szczegółowe w zakresie gospodarki wodnej i ochrony wód 

Cele szczegółowe Priorytetowe kierunki działania Zadania szczegółowe odpowiedzialny 
Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Budowa, rozbudowa lub 
modernizacja oczyszczalni ścieków 
Budowa i rozbudowa sieci 
kanalizacji sanitarnej 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu 
wód powierzchniowych 

Budowa i rozbudowa sieci 
kanalizacji deszczowej  

Gmina  

Budowa urządzeń oczyszczających 
na wylotach kanalizacji deszczowej  
Konsekwentne egzekwowanie 
przyłączeń do realizowanej i  
istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej 
Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i systematycznego 
ich opróŜniania 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 
do środowiska wodnego 

Wyeliminowanie odprowadzania 
nieoczyszczonych lub 
niewystarczająco oczyszczonych 
ścieków do wód i do ziemi  

Inspirowanie programów mających 
na celu ograniczenie spływu azotu z 
terenów rolniczych 

Gmina, ODR 

Gospodarka wodna 
Rozbudowa i modernizacja stacji 
uzdatniania wody 
Rozbudowa sieci wodociągowej 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu 
wód podziemnych 

Kontrola eksploatacji ujęć wody i 
egzekwowanie likwidacji 
nieczynnych otworów studziennych 

Gmina Brzeźnica SUW  

Poprawa zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę 

Wspieranie działań racjonalnego 
gospodarowania wodą w 
gospodarstwach rolnych i 
uŜytkowaniu domowym   

Rozpoznanie potrzeby ustanowienia 
stref ochronnych ujęć wody i 
wdroŜenie ograniczeń 
przewidzianych dla tych stref.   

Gmina 
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4.1.2. Ochrona powietrza 

Zagadnienia dotyczące ochrony powietrza uregulowane są w ustawie z 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska /t.j. Dz. U. z 2008r.  Nr 25, poz. 150 z późniejszymi 
zmianami /. 
Regulacje związane z ochroną powietrza opierają się na ustawie i rozporządzeniach  
związanych z ochroną jakości powietrza oraz ochroną przed emisjami. 
Celem standardów emisyjnych jest ograniczenie ładunku gazów i pyłów wprowadzanych do 
powietrza, niezaleŜnie od sposobu ich wprowadzania. 
Ograniczenie ładunku moŜe być realizowane przez: 

� normowanie stęŜeń emisyjnych dla określonych procesów technologicznych, 
� normowanie wskaźników emisji gazów i pyłów na jednostkę produktu - ogólna 

idea procedur BAT /najlepsza dostępna technologia/. 
Szczególnym rodzajem norm jakościowych ustalonych dla powietrza mogą być 

standardy jakości zapachowej. UpowaŜnienie do ich określenia ma jednak charakter 
fakultatywny  i w Polsce  nie są one normowane. 

Ustalenie wymagań jakościowych jest pierwszym etapem działań na rzecz ochrony 
powietrza. Natomiast podstawowym załoŜeniem jest obowiązek dotrzymywania bądź 
przywracania naruszonych poziomów. WaŜnym, niezbędnym działaniem jest badanie  
przestrzegania nałoŜonych na poszczególnych uŜytkowników środowiska wymagań. Ocena 
jakości powietrza i obserwacja zmian prowadzona jest w ramach państwowego monitoringu  
powietrza.  

Ze względu na istniejące na terenie Gminy zakłady, emisja gazów i pyłów moŜe 
powstawać w: 

� procesach spalanie paliw w kotłowniach małych zakładów oraz w  paleniskach 
domowych, 

� transporcie drogowym, 
� procesach produkcyjnych /np. wędzarnie, młyny, wytwarzanie mieszanek 

paszowych, obróbka drewna 
� hodowli trzody chlewnej i bydła 
� uprawach rolnych z zastosowaniem nawozów i środków ochrony roślin. 

 
Głównymi źródłami emisji substancji do powietrza są procesy spalania w urządzeniach 
stacjonarnych oraz w urządzeniach niestacjonarnych /pojazdy/.  
 
 Nadrzędnym celem strategicznym, zgodnie z polityką ekologiczną jest spełnienie 
wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza oraz standardów emisyjnych z instalacji, 
wymaganych przepisami prawa. 

Realizacja tego celu jest niezbędna by moŜliwe było spełnienie zobowiązań wynikających z 
Traktatu Akcesyjnego nakładających obowiązek ograniczenia emisji dwutlenku siarki i 
tlenków azotu oraz pyłu drobnego o granulacji 10 mikrometrów (PM10) i 2,5 mikrometra 
(PM 2,5). Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe 
w zakresie ochrony powietrza stanowi tabela nr 2.
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Tabela 2. Cele, priorytetowe kierunki działania oraz zadania szczegółowe w zakresie ochrony powietrza, ograniczenia hałasu, promieniowania 
elektromagnetycznego 

Cele szczegółowe Priorytetowe kierunki działania Zadania szczegółowe odpowiedzialny 
Stymulowanie działań mających na 
celu ograniczenie niskiej emisji 

Wspieranie prac 
termomodernizacyjnych budynków 
uŜyteczności publicznej oraz 
budynków mieszkalnych 

Propagowanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł emisji 

Szkolenia, wydawanie ulotek i 
informacji propagujących stosowanie 
odnawialnych źródeł energii  

Gmina, instytucje kultury, 
przedsiębiocy  

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza ze źródeł niskiej emisji  

Propagowanie i wspieranie usuwania 
azbestu i materiałów zawierających 
azbest 

Realizacja zadań wynikających z 
programu usuwania azbestu 

Gmina 

Inicjowanie i finansowanie oraz 
realizacja nasadzeń zieleni wzdłuŜ 
dróg gminnych 

Tworzenie zielonych barier  

Tworzenie barier roślinnych 
ograniczających emisje pyłów i 
innych zanieczyszczeń których 
źródłem są pojazdy szczególnie 
wokół osiedli mieszkaniowych, 
przedszkoli, szkół i szpitali 

Inicjowanie i prowadzenie inwestycji 
drogowych poprawiających stan 
nawierzchni  

Modernizacja nawierzchni zwłaszcza 
gruntowych i innych 
nieutwardzonych szczególnie na 
obszarach zabudowanych 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych 

Budowa ścieŜek rowerowych Inicjowanie i propagowanie 
transportu dwukołowego jako 
alternatywy dla ruchu samochodów 

Gmina, Powiatowy Zarząd Dróg,  

Zmniejszenie naraŜenia 
mieszkańców na nadmierny, 

Modernizacja nawierzchni Wymiana nawierzchni na tzw. 
nawierzchnie ciche oraz 

Gmina, Powiatowy Zarząd Dróg 
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Zmiana organizacji ruchu ponadnormatywny poziom hałasu, 
przede wszystkim hałasu 
emitowanego przez środki transportu Inicjowanie budowy obwodnicy 

systematyczne uzupełnianie ubytków 
w nawierzchni tworzenie ekranów 
akustycznych np. poprzez nasadzenia 
zieleni średniowysokiej.  

Inwentaryzacja źródeł nadmiernego 
hałasu 

Niedopuszczenie do pogarszania się 
klimatu akustycznego na obszarach 
gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna 

Inicjowanie kontroli przedsiębiorców 
w zakresie emisji nadmiernego 
hałasu 

Przestrzeganie określonych w 
przepisach norm hałasu, 
informowanie ludności o  miejscach 
szczególnie naraŜonych na 
podwyŜszona emisję hałasu.   

Gmina. WIOŚ 

Propagowanie wiedzy na temat 
wyników aktualnych pomiarów  

Minimalizacja oddziaływania 
promieniowania 
elektroenergetycznego Edukacja społeczeństwa wskazująca 

rzeczywista skale zagroŜeń emisja 
pól elektromagnetycznych 

Podawanie do publicznej 
wiadomości wyników badań pól 
elektromagnetycznych  

Gmina WIOŚ 
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 4.1.3. Oddziaływanie hałasu 
 

Nadmierny hałas jest w czasach obecnych uciąŜliwością cywilizacyjną, wszechobecną 
sprawiająca, Ŝe komfort Ŝycia w obszarach o nadmiernej emisji hałasu jest obniŜony. Badania 
prowadzone nad oddziaływaniem hałasu na organizm ludzi, pozwalają na stwierdzenie iŜ 
hałas moŜe być przyczyną wielu schorzeń, jeŜeli nie bezpośrednio to z całą pewnością 
pośrednio. Źródłem hałasu mogą być czynniki naturalne oraz spowodowane aktywnością 
człowieka. Do tych ostatnich zaliczamy hałas związany z komunikacją – drogową, kolejową i 
lotniczą, hałas przemysłowy ale teŜ często bardzo dokuczliwy hałas związany z istnieniem 
dyskotek, organizowaniem imprez muzycznych czy sportowych.  Generalnie ochrona przed 
hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w 
szczególności poprzez: 

� utrzymanie poziomu hałasu poniŜej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 
� zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 
Eliminowanie uciąŜliwości hałasowej jest, mimo zaawansowanych technologii i 

dostępnych rozwiązań zarówno konstrukcyjnych jak i organizacyjnych, bardzo trudne. Stąd 
jednym z najwaŜniejszych działań prewencyjnych jest staranne zaplanowanie lokalizacji 
inwestycji, która moŜe powodować problemy z uciąŜliwością hałasową. Nie zawsze jest 
moŜliwe pełne oddzielenie od siebie terenów o funkcjach wymagających komfortu 
akustycznego i terenów przemysłowych. Zapisy w planach przestrzennego zagospodarowania 
oraz konsekwentne ich przestrzeganie mogą znacząco przyczynić się do uniknięcia 
konfliktów i uzyskania właściwych warunków akustycznych dla terenów tego wymagających.  

Zgodnie z zasadami polityki ekologicznej moŜna określić dwa podstawowe, strategiczne 
cele w zakresie ochrony środowiska przed hałasem: 

� zmniejszenie naraŜenia mieszkańców na nadmierny, ponadnormatywny 
poziom hałasu, przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki 
transportu mającego największy zasięg przestrzenny, 

� niedopuszczenie do pogarszania się klimatu akustycznego na obszarach, 
gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna  

Oba te cele naleŜy uznać za równorzędne priorytety i moŜna je osiągnąć m.in. poprzez: 
� zinwentaryzowanie źródeł nadmiernego hałasu, 
� ustalenie i konsekwentne przestrzeganie ograniczeń w zakresie korzystania ze 
środowiska, w tym w szczególności kreowanie komfortu akustycznego na terenach o 
walorach turystyczno-krajobrazowych, 

� modernizację i renowację nawierzchni dróg,  
� tworzenie warunków do rozwoju transportu zbiorowego, 
� budowę ścieŜek rowerowych, 
� prowadzenie nasadzeń zieleni ochronnej przy drogach. 

Z uwagi na zagroŜenia, a takŜe uciąŜliwości najwaŜniejszy jest hałas drogowy. Niezbędne 
przedsięwzięcia inwestycyjne często są korygowane przez moŜliwości finansowe 
poszczególnych jednostek odpowiedzialnych za stan dróg. Konieczne jest jednak 
prowadzenie działań pozainwestycyjnych mające na celu np. promowanie rozwiązań 
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komunikacji alternatywnej (np. rowerowej), nasadzenia zieleni w miejscach wraŜliwych, 
konsekwentne przestrzeganie konieczności zapisywania w planach zagospodarowania 
przestrzennego rozwiązań mających na celu ograniczenie uciąŜliwości hałasowej i 
skrupulatne ich przestrzeganie w przypadku opiniowania lokalizacji inwestycji.   
Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe w zakresie 
ochrony przed hałasem stanowi tabela nr 2. 
 
4.1.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 

Badania monitoringowe  promieniowania elektromagnetycznego na terenie Gminy nie 
wykazują przekroczeń dopuszczalnych norm promieniowania. Jednak wzrost 
zapotrzebowania na energię, budowa stacji telewizyjnych, radiowych oraz telefonii 
komórkowej wpływają na wzrost promieniowania. Ponad to realizacja tego typu inwestycji w 
sposób znaczący wpływa na estetykę krajobrazu. NaleŜy więc podjąć działania by lokalizacja 
stacji nadawczych, telefonii komórkowej czy linii wysokiego napięcia miała jak najmniejszy 
wpływ na krajobraz. W sposób szczególny naleŜy zwrócić uwagę na tereny chronione. 
Konieczne jest teŜ przestrzeganie zasady grupowania obiektów na jednym maszcie. 
Szczególnie waŜne jest by plany zagospodarowania uwzględniały perspektywy rozwoju sieci 
elektromagnetycznych. W przyszłości zapewni to moŜliwość dalszego rozwoju i moŜliwe 
będzie unikniecie ewentualnych konfliktów.  

Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym jest minimalizacja oddziaływania 
promieniowania oraz bieŜąca kontrola źródeł emisji.  

Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego stanowi tabela nr 2 
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4.1.5. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
 

Zmiana ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w najbliŜszym czasie 
spowoduje daleko idące zmiany w gospodarce odpadami nakładając na gminę zarówno 
obowiązek recyklingu o określonym w przepisach poziomie jak i odbiór odpadów zarówno 
komunalnych jak i odpadów wytwarzanych przez zakłady pracy a nie stanowiących odpadów 
niebezpiecznych. Konieczne jest więc wyznaczenie takich celów strategicznych, które będą 
umoŜliwiały pełną realizację zapisów ustawy w tym wywiązanie się z poziomów recyklingu.  

Cele szczegółowe 

� zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z 
odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska, 

� wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
� zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie, 

 

W zakresie ochrony powierzchni ziemi podstawowe cele strategiczne zgodne z 
zasadami polityki ekologicznej to: ochrona i racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi 
oraz rekultywacja terenów zdegradowanych oraz  zrównowaŜone uŜytkowanie zasobów. 

Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe w zakresie 
ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami stanowi tabela nr 3 
 

 4.1.6. PowaŜne awarie  

Ochrona środowiska przed wystąpieniem powaŜnej awarii polega na zapobieganiu 
zdarzeniom mogącym spowodować awarie oraz ograniczeniem jej skutków dla ludzi i 
środowiska. Zadanie to spoczywa głównie na właścicielach zarządzających zakładami 
stwarzającymi zagroŜenie wystąpienia awarii ale teŜ na organach administracji publicznej. 
PowaŜna awaria moŜe zostać spowodowana przez substancje niezbędne do produkcji w 
trakcie ich wykorzystywania w procesie produkcyjnym, magazynowania lub teŜ w czasie 
transportu.  

Na terenie Gminy znajduje się jedno przedsiębiorstwo, znajdujących się na liście 
zakładów zwiększonego ryzyka oraz jedno przedsiębiorstwo, które ze względu na procesy 
technologiczne oraz ilości wykorzystywanych substancji jest obserwowane przez WIOŚ.  
Potencjalnym zagroŜeniem moŜe być równieŜ transportowanie substancji niebezpiecznych po 
drogach na terenie Gminy.    

Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym jest zapobieganie powaŜnym 
awariom oraz minimalizacja skutków awarii przemysłowych dla ludzi i środowiska 

Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe w zakresie 
powaŜnych awarii stanowi tabela nr 4 
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Tabela 3. Cele, priorytetowe kierunki działania oraz zadania szczegółowe w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gospodarki odpadami  

Cele szczegółowe Priorytetowe kierunki działania Zadania szczegółowe odpowiedzialny 
Zwiększenie udziału odzysku w tym 
w szczególności odzysku energii z 
odpadów  

Informowanie oraz intensyfikacja 
działań dotycząca osiąganych przez 
Gminę poziomów odzysku w 
zakresie poszczególnych rodzajów 
odpadów  

Gmina Związek Międzygminny 

Kontrole terenów, na których 
zdarzały się przypadki nielegalnego 
składowania odpadów 
Inwentaryzacja „dzikich wysypisk” 
Edukowanie społeczeństwa w 
zakresie niebezpieczeństw 
wynikających z nielegalnego 
składowania odpadów 

Gmina Wyeliminowanie nielegalnego 
składowania odpadów 

Intensyfikacja działań edukacyjno – 
informacyjnych promujących 
właściwe postępowanie z odpadami 

Objęcie wszystkich mieszkańców 
systemem zbierania odpadów  

 

Zmniejszenie ilości odpadów 
unieszkodliwianych poprzez 
składowanie 

Weryfikacja sposobu 
gospodarowania odpadami prze 
osoby fizyczne 

Sortowanie u źródła -  
PSZOK na terenie miasta  

Gmina, ZECiUK 

Ochrona gruntów rolnych w 
szczególności przeciwdziałanie 
przeznaczaniu tych gruntów na cele 
nierolnicze 

Działania mające na celu 
wyeliminowanie przeznaczania 
gruntów rolnych na inne rodzaje 
działalności w planach miejscowego 
zagospodarowania  
Organizacja programów doradczych 
dla rolników w zakresie racjonalnego 
stosowania środków chemicznych w 
uprawie i ochronie roślin  

Ochrona i racjonalne wykorzystanie 
powierzchni ziemi  

Przestrzeganie zasad dobrej praktyki 
rolniczej w zakresie gleb 
uŜytkowanych rolniczo 

Informowanie i wspieranie budowy 
płyt obornikowych posiadających 
instalację odprowadzającą wycieki 
do szczelnych zbiorników 

Gmina. ODR 
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bezodpływowych 

Wspieranie rolnictwa ekologicznego Promocja rolnictwa ekologicznego i 
agroturystyki poprzez działania 
informacyjne, szkoleniowe i 
edukacyjne  

Ochrona złóŜ kopalin przed 
zabudową 

Działania mające na celu 
uwzględnianie obszarów złóŜ kopalin 
w planach zagospodarowania oraz 
wykluczanie tych terenów z 
zabudowy 

Gmina ZrównowaŜone uŜytkowanie 
zasobów kopalin 

Eliminowanie nielegalnej 
eksploatacji kopali 

Kontrola legalności pozyskiwanych 
kopalin  
 

Gmina 

Prowadzenie rejestru terenów 
zdegradowanych 

Rekultywacja terenów 
zdegradowanych 

Inicjowanie rekultywacji terenów 
zdegradowanych  

Systematyczne uzupełnienie i 
aktualizacja rejestru terenów 
niezbędnych do rekultywacji  

Gmina 

 

 

Rekultywacja wysypiska + monitoring – 2015 nasadzenie 10 tys, monitorig 8=10  
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Tabela 4. Cele, priorytetowe kierunki działania oraz zadania szczegółowe w zakresie powaŜnych awarii 

Cele szczegółowe Priorytetowe kierunki działania Zadania szczegółowe odpowiedzialny 
Wykreowanie właściwych zachowań 
ludności w sytuacji wystąpienia 
zagroŜenia 

Wydawanie ulotek, szkolenia i 
edukacje w szkołach oraz informacja 
na stronie internetowej wskazująca 
zagroŜenia wynikające z połoŜenia 
miasta oraz zakładów tu 
zlokalizowanych  

Gmina, WIOŚ 

Udział w wyznaczaniu dróg 
transportu materiałów 
niebezpiecznych  

Opiniowanie i aktywny udział w 
opiniowaniu dróg transportu 
materiałów niebezpiecznych 
szczególnie w zakresie przejazdu 
przez obszary zabudowane i Miasto 
Jastrowie 

Gmina, WIOŚ 

Wyznaczenie miejsc 
unieszkodliwiania odpadów 
powstałych w czasie usuwania awarii 

Aktywny udział w wyznaczeniu 
miejsca składowania odpadów oraz 
kontrole przygotowania tego miejsca 
i opracowanie procedury usunięcia 
zgromadzonych w czasie usuwania 
awarii odpadów 

Gmina 

Zapobieganie powaŜnych awariom 
oraz minimalizacja skutków awarii 
przemysłowych dla ludzi i 
środowiska 

Wsparcie jednostek straŜy poŜarnej 
w zakresie wyposaŜenie do 
prowadzenia działań ratowniczych 

Inicjowanie, szkolenie i 
finansowanie szkolenia słuŜb 
prowadzących działania ratownicze 

Gmina 
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4.1.7. Przyroda 

Zasoby środowiska przyrodniczego oraz terenów leśnych są bardzo bogate i sprawiają, 
Ŝe teren Gminy stanowi ciekawy obszar turystyczno – rekreacyjny. DuŜa presja czynników 
zewnętrznych powoduje jednak,  Ŝe często działania destrukcyjne nakładają się, potęgując 
negatywne skutki  i zwiększając podatność szaty roślinnej na zagroŜenia. Czynniki te mają 
związek w występowaniem szkodników owadzich i chorobami grzybowymi ale teŜ tak 
ostatnio katastrofalnymi w skutkach wiatrami, niedoborem opadów oraz obniŜającym się 
poziomem wód gruntowych. Osłabiają one odporność drzewostanów przez co skutki w 
przyrodzie są niewspółmiernie duŜe. Negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko 
przyrodnicze to bardzo szeroki wachlarz działań. Najsilniejsza presja występuje w miejscach 
wykorzystywanych rekreacyjnie, terenach zabudowanych, ciągach komunikacyjnych i 
terenach uŜytkowanych rolniczo. Przyczyną degradacji środowiska przyrodniczego jest często  
ograniczenie przestrzeni zielonych, przecinanie naturalnych szlaków przemieszczania się 
zwierzyny, zmiany gatunkowe oraz ograniczone stosowanie zasady zachowania 
bioróŜnorodności.  Odrębne problemy to tzw. „dzikie wysypiska”, penetracja ludności 
pozyskującej zasoby runa leśnego oraz, bardzo niebezpieczne, jesienne i wiosenne wypalanie 
traw i ściernisk.      

Zgodnie z polityką ekologiczną główne cele strategiczne to:    

� zachowanie róŜnorodności biologicznej i jej racjonalne uŜytkowanie 
� zwiększenie lesistości oraz zrównowaŜony rozwój lasów 

Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe w 
zakresie ochrony przyrody  stanowi tabela nr 5 
 

4.2. Działania systemowe 
4.2.1. Edukacja ekologiczna 

Jednym z waŜniejszych działań systemowych, często mających niewymierną 
ekonomicznie wartość, jest edukacja ekologiczna. Rozumiana jest jako koncepcja kształcenia  
i wychowania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie z 
hasłem - myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie 
do programów szkół wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony i kształtowania 
środowiska ale teŜ inne niezwykle róŜnorodne działania mające na celu podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw ekologicznych poprzez nauczanie o 
środowisku i ukazywanie związków pomiędzy jego poszczególnymi elementami oraz 
działalnością człowieka. Warunkiem właściwego przyjęcia treści przekazywanych w trakcie 
tych działań jest atrakcyjność  formy wzbogacona o jak najszerszą gamę środków 
wzmacniających efekty edukacji. Oznacza to prowadzenie zarówno zorganizowanych jak i 
spontanicznych działań w tym w róŜnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych i artystycznych. 
Szczególne znaczenie mają działania prowadzone w terenie, w sąsiedztwie obszarów cennych 
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przyrodniczo lub teŜ w miejscach gdzie środowisko naturalne zostało w drastyczny sposób 
przekształcone. Edukacja ekologiczna nie ogranicza form stosowanych przy jej realizacji. 
Mogą to być zarówno działania na szeroka skalę – np. kampanie popularyzujące np. 
oszczędzanie wody czy energii, recykling odpadów, ścieŜki rowerowe, jak i na skale mniejszą  
festyny, happeningi, akcje o wymiarze gminnych, sołeckim czy nawet szkolnym. 
Atrakcyjność i metody promocji zrównowaŜonego rozwoju w znacznej mierze zaleŜą od 
inwencji organizatorów. Edukacja ekologiczna jest prowadzona przez róŜne podmioty – 
szkoły wszystkich szczebli, instytuty naukowe, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, 
organizacje młodzieŜowe ale teŜ niesłychanie waŜne zadania mają tu organy administracji 
samorządowej wszystkich szczebli i Lasy Państwowe. Szczególne znaczenie ma edukacja        
prowadzona przez Lasy Państwowe.  Zajęcia prowadzone są w sposób praktyczny, a nauka 
realizowana jest bezpośrednio w środowisku. Zorganizowane przez wszystkie nadleśnictwa 
ścieŜki edukacyjne pozwalają na: obcowanie z przyrodą, obserwowanie zjawisk – 
korzystnych i niekorzystnych zachodzących w środowisku, a takŜe pokazują co i jak człowiek 
moŜe naprawić w zdegradowanym środowisku; dają wiedzę praktyczną i umiejętności. 
Edukacja prowadzona jest dla róŜnych grup wiekowych. Od najmłodszych dzieci po 
studentów ale teŜ i dorosłych w tym grupy decydujące o kierunkach rozwoju i podejmujące 
decyzje o priorytetach inwestycyjnych. Na ścieŜkach edukacyjnych spotykają się równieŜ 
nauczyciele by pod okiem praktyków doskonalić swoją wiedzę o mechanizmach rządzących 
środowiskiem i pracach, które kaŜdy moŜe podjąć na rzecz jego ochrony. Działania 
edukacyjne odbywają się na podstawie programów edukacji leśnej społeczeństwa 
opracowywanych na okres dziesięciu lat. Obecnie obowiązuje program przygotowany na lata 
2014-2013. Na Terenie Gminy działania edukacyjne prowadzone są w oparciu o bazę 
edukacyjną: np. na bazę edukacyjna Nadleśnictwa Jastrowie składają się: izba edukacji leśnej 
wraz z miniarboretum na terenie siedziby nadleśnictwa, kącik edukacyjno – wypoczynkowy 
na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Hajda, wiata turystyczno – edukacyjna nad jeziorem 
Jastrowskim DuŜym, ścieŜka rowerowo- dydaktyczna „Wokół Jastrowskich Jezior” 
wyposaŜona w tablice edukacyjne, punkty obserwacyjne wiaty wypoczynkowe, ścieŜki 
turystyczne w rezerwacie przyrody „Diabli Skok” i „Wielkopolska Dolina Rurzycy”, UŜytki 
ekologiczne „Uroczyska nad Gwdą. „W dolinie Płytnicy”, „W dolinie Samborki” – z 
przystankami dotyczącymi małej retencji na terenie nadleśnictwa. W ciągu roku 
prowadzonych jest szereg akcji adresowanych do dzieci i młodzieŜy  oraz społeczności 
lokalnej. Są to m.in 

- „Na tropach przyrody” – przygotowywanie grup startujących w kolejnych edycjach tego 
konkursu prowadzonego przez RDLP 

- Sprawny fotograf – konkurs fotograficzny organizowany cyklicznie wspólnie ze Specjalnym 
Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Jastrowiu, 

- Leśny Rajd Rowerowy – organizowany wspólnie z nadleśnictwami powiatu złotowskiego. 
Finał rajdu na terenie Nadleśnictwa Jastrowie odbędzie się w 2016 i 2021 roku.  
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Dodatkowo Nadleśnictwo Jastrowie jest współorganizatorem imprez cyklicznych : „Święto 
Drzewa”, „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, „PomóŜmy kasztanowcom” oraz imprez 
organizowanych przez Lasy Państwowe: „Wiosna w lesie”, „Majówka w lesie”, „Święto 
Polskiej Niezapominajki”, „Grzybobranie”. Informacje o prowadzonej działalności 
edukacyjnej oraz o terminach i zakresie kolejnych działań znajdują się na stronach  
internetowych  nadleśnictw. Podobnie jak inne dane dotyczące środowiska naturalnego i jego 
zasobów. Zgodnie z przepisami prawo do uzyskiwania informacji o środowisku jest jednym z 
najwaŜniejszych instrumentów zarządzania ochroną środowiska i elementem dzięki któremu 
społeczeństwo ma moŜliwość wpływania na procesy podejmowania decyzji, których skutki 
mają znaczenie dla środowiska i poziomu Ŝycia. Instytucje odpowiedzialne za dostęp do 
informacji o środowisku to wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz regionalna 
dyrekcja ochrony środowiska. 

Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym w zakresie edukacji ekologicznej jest 
kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców, zagwarantowanie szerokiego dostępu 
do informacji o środowisku oraz zrównowaŜona polityka konsumpcyjna. 

Zestawienie celów, priorytetowych kierunków działania oraz zadania szczegółowe w zakresie 
edukacji ekologicznej  stanowi tabela nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie na lata 2014-2017 

 

 

 
74 

 

Tabela 5. Cele, priorytetowe kierunki działania oraz zadania szczegółowe w zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej  

Cele szczegółowe Priorytetowe kierunki działania Zadania szczegółowe odpowiedzialny 
Renowacja i rewitalizacja terenów 
zielonych mieście 
Budowa i przebudowa pasów zieleni 
wzdłuŜ dróg gminnych  

Gmina Utrzymanie i rozwój terenów 
zielonych 

Inicjowanie ochrony drzew starych i 
cennych przyrodniczo lub 
krajobrazowo 

 

Przestrzeganie zapisów ochrony 
terenów zielonych i terenów cennych 
przyrodniczo w planach 
zagospodarowania przestrzennego  

Wzmocnienie znaczenia ochrony 
róŜnorodności biologicznej i 
krajobrazowej w planowaniu 
przestrzennym 

Niedopuszczanie do zabudowy lub 
podziału terenów zielonych  

Gmina 

Inicjowanie zalesiania gruntów 
porolnych 

Zwiększenie róŜnorodności 
biologicznej i jej racjonalne 
wykorzystanie 

Prowadzenie zalesień gruntów 
porolnych 

Współpraca z nadleśnictwami w 
zakresie szkolenia rolników oraz 
pozyskiwanie odpowiednich 
sadzonek  

Gmina, ODR, Lasy Państwowe 

Zmiana struktury wiekowej i 
gatunkowej drzewostanów 

Prowadzenie przebudowy 
drzewostanów i dostosowywanie ich 
do warunków siedliskowych  

Lasy Państwowe Zwiększanie lesistości oraz 
zrównowaŜony rozwój lasów 

Zapobieganie podziałom 
kompleksów leśnych szczególnie w 
obrębie korytarzy ekologicznych lub 
wododziałowych 

Ścisłe przestrzeganie trwałych granic 
kompleksów leśnych i 
niedopuszczanie do ich przerwania  

Gmina, Lasy Państwowe 

Wspieranie merytoryczne i 
finansowe działań z zakresu edukacji 
ekologicznej 

Inicjowanie akcji i imprez 
kształtujących postawę wobec 
środowiska i jego bioróŜnorodności 

Kształtowanie postaw ekologicznych 
mieszkańców 

Promowanie aktywnych form Inicjowanie i aktywny udział 

Gmina. Lasy Państwowe, organizacje 
pozarządowe 
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edukacji ekologicznej dzieci i 
młodzieŜy 

aktywnych formach edukacji: 
warsztatach, szkoleniach, rajdach 

Inspirowanie i finansowanie 
wydawnictw i materiałów 
edukacyjnych 

Opracowywanie materiałów 
dotyczących ochrony przyrody i 
promujących jakość środowiska w 
gminie  

Prowadzenie konsultacji społecznych 
w zakresie realizacji inwestycji oraz 
działań proekologicznych 

Zagwarantowanie szerokiego 
dostępu do informacji o środowisku 

Promowanie wiedzy o jakości 
środowiska  

Prowadzenie i aktualizacja 
informacji o środowisku w Gminie, 
działaniach inwestycyjnych 
mających na celu ochronę 
środowiska, imprezach i akcjach 
edukacyjnych 

Gmina 

 Współpraca z lokalnymi mediami w 
zakresie rozpowszechniania 
informacji o stanie środowiska i 
działaniach zmierzających do jego 
ochrony 

Udzielanie aktualnych informacji 
mediom w zakresie upowszechniania 
wiedzy i zasobach środowiska w 
Gminie oraz o przypadkach 
naruszenia zasad jego ochrony 

Gmina 
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4.2.2. Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym 
 

Konieczność uwzględnienia wymagań i uwarunkowań wynikających z ochrony 
środowiska w planach zagospodarowania przestrzennego jest zagwarantowana zapisami 
ustawy o planowaniu przestrzennym. KaŜdy plan zagospodarowania stanowi podstawowy 
instrument kształtowania ładu przestrzennego i pozwala na racjonalną gospodarkę jednostkom 
samorządowym. Dlatego tak waŜne jest by zagadnienia ochrony środowiska znajdowały w 
nich właściwe miejsce. Szczególnie waŜne jest by lokalizacja obiektów mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko była odpowiednio uzasadniona i gwarantowała zapewnienie 
bezpieczeństwa środowiskowego. Z drugiej strony plan powinien chronić obszary o 
szczególnych walorach przyrodniczych oraz uwzględniać potrzebę zachowania korzystnych 
warunków środowiskowych na terenach o wysokim komforcie środowiskowym.   
Plany powinny równieŜ uwzględniać m.in. działania na rzecz optymalizacji potrzeb 
transportowych, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii czy zachowania proporcji 
pomiędzy obszarami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi.  
 
Zgodnie z polityką ekologiczną celem strategicznym jest:  

� kształtowanie harmonijnej struktury funkcjonalno – przestrzennej Gminy  
� wykorzystanie walorów przestrzeni w sposób równowaŜny dla rozwoju 

gospodarczego i trwałego zachowania wartości środowiska  
 

Kierunki działa ń  
 

� uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej,  

� uwzględnianie w planach progów tzw. „chłonności” środowiskowej i „pojemności” 
przestrzennej oraz monitorowanie zmian, 

� zachowanie korzystnych warunków w zakresie stanu środowiska na istniejących terenach o 
wysokich walorach. 
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5. Źródła finansowania programu  
 

5.1. Krajowe Fundusze Ekologiczne 

 
W obecnym stanie prawnym fundusze ekologiczne to mające osobowość prawną – 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na szczeblu powiatu i gminy środki pochodzące z 
systemu opłat ekologicznych włączone zostały do budŜetu samorzadowego ale nadal są one 
wydatkowane w szczególności na przedsięwzięcia słuŜące ochronie środowiska. 

5.1.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest państwową osobą 

prawną finansującą ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie określonym w 
ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. NFOŚiGW jest wspólnie z 
wojewódzkimi funduszami filarem polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. 
Podstawą działania NFOŚiGW jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska, a najwaŜniejszym 
zadaniem w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii 
Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony 
środowiska w naszym kraju. WdraŜanie projektów ekologicznych, które uzyskały lub 
uzyskają wsparcie finansowe z Komisji Europejskiej oraz dofinansowanie tych przedsięwzięć 
ze środków Narodowego Funduszu będzie słuŜyło osiągnięciu przez Polskę efektów 
ekologicznych wynikających z zobowiązań międzynarodowych.  

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie składają do NFOŚiGW wnioski o 
dofinansowanie, które podlegają szczegółowej ocenie. Finansowanie otrzymują 
przedsięwzięcia spełniające kryteria określone w poszczególnych programach 
priorytetowych. Programy te szczegółowo określają m.in. terminy i sposób składania 
wniosków, formę, intensywność i warunki dofinansowania, a takŜe beneficjentów i rodzaj 
przedsięwzięć, koszty kwalifikowane oraz procedurę wyboru przedsięwzięć. 

Dofinansowanie przedsięwzięć odbywa się przez udzielanie: 

1. oprocentowanych poŜyczek, 
2. dotacji, w tym: 
3. dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych, 
4. dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów bankowych, 
5. dopłaty do oprocentowania lub ceny wykupu obligacji, 
6. dopłaty do demontaŜu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Decyzję o dofinansowaniu podejmuje Zarząd Narodowego Funduszu, a w przypadkach 
określonych w ustawie Prawo ochrony środowiska - Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu. 
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Dofinansowanie ze środków finansowych NFOŚiGW odbywa się według „Zasad udzielania 
dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej”, dostępnych na stronie internetowej Funduszu. Zasady te są corocznie zmieniane i 
dostosowywane zarówno do moŜliwości finansowych jak i aktualnych priorytetów 
finansowania.   

Misja NFOŚiGW brzmi: 

Skutecznie i efektywnie wspieramy działania na rzecz środowiska 

Celem generalnym Strategii NFOŚiGW jest: 

Poprawa stanu środowiska i zrównowaŜone gospodarowanie zasobami przez stabilne, 
skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw słuŜących środowisku 

 
 „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – lider systemu 
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Polsce nastawiony na EFEKT ”–
 to zapis wizji w realizowanej obecnie Strategii działania NFOŚiGW na lata 2013-2016 
z perspektywą do 2020 r. Oznacza to, Ŝe NFOŚiGW będzie dąŜył do tego, aby być instytucją:  

E – ekologiczną (respektującą i promującą zasady zrównowaŜonego rozwoju),  
F – finansującą (efektywnie wspierającą finansowo działania w zakresie środowiska i 
gospodarki wodnej),  
E – elastyczną (dostosowującą się do potrzeb odbiorców),  
K  – kompetentną (w sposób kompetentny i rzetelny wypełniającą obowiązki instytucji 
publicznej),  
T – transparentną (realizującą swoje zadania w sposób etyczny, jawny i przejrzysty 

W roku 2014 rozpoczyna się kolejna perspektywa finansowa Unii Europejskiej (UE). Biorąc 
pod uwagę, Ŝe brakuje w tej chwili ostatecznych rozwiązań dotyczących sposobu 
finansowania inwestycji środowiskowych ze środków UE, które pojawią się w ciągu całego 
roku 2014 łącznie z uregulowaniami krajowymi, środki krajowe będą najwaŜniejszym 
źródłem pokrywania kosztów inwestycji ochrony środowiska w roku 2014 oraz 2014.  

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska Rada Nadzorcza NFOŚiGW w maju 
2013 uchwaliła „Listę priorytetowych programów Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2014”. Na bazie tej listy powstał lista programów na 
rok 2014 opublikowana na stronie internetowej  NFOŚiGW w marcu br. Są to: 

  

1. Ochrona i zrównowaŜone gospodarowanie zasobami wodnymi 
 

  

1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 

Celem programu jest poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
wyposaŜenie  aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków. 
Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz 
podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego 
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Część 1) Współfinansowanie I osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 

    
Część 2) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

  

1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych 

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego, ograniczenie zjawiska suszy oraz 
retencjonowanie wody. Beneficjentem programu są Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. 

2. Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

  

2.1. Racjonalna gospodarka odpadami 

Celem programy jest realizacja zasad gospodarki odpadami, w szczególności hierarchii 
sposobów postepowania z odpadami poprzez: ustanowienie i utrzymanie powszechnych 
systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utworzenie i utrzymanie w 
kraju i zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami. 
Beneficjentami programu mogą być gminy i związki międzygminne, przedsiębiorcy 

    Część 1) Gminne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi 

    Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami 

    Cześć 3) Modernizacja stacji demontaŜu pojazdów 

    Cześć 4) Uzupełnienie dofinansowania II osi POIiŚ 

  

2.2. Ochrona powierzchni ziemi 

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez 
rekultywację terenów zdegradowanych, w tym zamykanie składowisk. Beneficjentami 
programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, podmioty publiczne 
działające w imieniu Skarbu Państwa, przedsiębiorcy.  

    Część 1) Przedsięwzięcia wskazane przez GIOŚ – „bomby ekologiczne”. 

    
Część 2) Rekultywacja terenów zdegradowanych i składowisk odpadów 
komunalnych 

  

2.3. Geologia i geozagroŜenia 

Celem programu jest poznanie budowy geologicznej kraju, w tym procesów zachodzących we 
wnętrzu i na powierzchni ziemi oraz przeciwdziałanie negatywnym skutkom tych procesów. 
Beneficjentami programu mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, spółki akcyjne lub  
z o.o., podmioty zarządzające obiektami zabytkowym, Ministerstwo Środowiska, Krajowy 
Zarząd Gospodarki Wodnej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Państwowy Instytut 
Geologiczny 

  

    
Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóŜ 
kopalin i wód podziemnych 

    Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla 
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środowiska 

  

        2.4 Zmniejszenie uciąŜliwości wynikających z wydobycia kopalin 

        Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikające  
         z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych poprzez: rekultywację 
         powierzchni ziemi na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą, eliminowanie 
         zagroŜeń wynikających z zakresu budowy i uŜytkowania obiektów budowlanych i wyrobisk,  
         monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie powaŜnym awariom. Beneficjentem 
         programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, podmioty i instytucje, których 
        działaność regulują przepisy Prawa Geologicznego 
 

3. Ochrona atmosfery 
  3.1. Poprawa jakości powietrza 

    
Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów 
działań krótkoterminowych 

    

Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności 
energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

Celem programu jest zmniejszenie naraŜenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń 
powietrza w strefach, w których występuje znaczące przekroczenie dopuszczalnych i 
docelowych poziomów stęŜeń zanieczyszczeń dla których zostały opracowane programy 
ochrony powietrza. Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, 
podmioty wskazane w programach ochrony środowiska 

  3.2. Poprawa efektywności energetycznej 

    Część 1) Inteligentne sieci energetyczne 

    

Część 2) LEMUR - Energooszczędne Budynki UŜyteczności Publicznej 

Celem programu jest uniknięcie emisji CO2w związku z projektowaniem i budowa nowych 
energooszczędnych budynków uŜyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego. 
Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe 
osoby prawne, organizacje pozarządowe w tym fundacje i stowarzyszenia 

    Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

    Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 

  3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

    

Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii 

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji 
energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Beneficjentem programu 
mogą być przedsiębiorcy, osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe 

    
Część 2) Program dla przedsięwzięć dla odnawialnych źródeł energii i obiektów 
wysokosprawnej Kogeneracji 
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Część 3) Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych 
przeznaczonych na zakup i montaŜ kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i 
wspólnot mieszkaniowych 

    
Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaŜ 
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii 

  

3.4. System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme)  
Celem programu jest realizacja przedsięwzięć w budynkach uŜyteczności publicznej polegająca 
na termomodernizacji, ocieplaniu obiektu i wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowie 
systemów grzewczych, systemy zarzadzania energią w budynkach, wykorzystanie technologii 
odnawialnych źródeł energii. Beneficjentami programu mogą być m.in. jednostki samorządu 
terytorialnego, instytucje kultury, państwowe jednostki budŜetowe, spółki komunalne 

    
Część 1) Zarządzanie energią w budynkach uŜyteczności publicznej  
- przekierowanie do zakładki GIS 

    
Część 2) Biogazownie rolnicze 
- przekierowanie do zakładki GIS 

    
Część 3) Elektrociepłownie i ciepłownie na biomasę 
- przekierowanie do zakładki GIS 

    
Część 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci elektroenergetycznych w celu 
umoŜliwienia przyłączenia źródeł wytwórczych energetyki wiatrowej (OZE) 
- przekierowanie do zakładki GIS 

    
Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów 
publicznych  
- przekierowanie do zakładki GIS 

    
Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne 
- przekierowanie do zakładki GIS 

    
Część 7) GAZELA - Niskoemisyjny transport miejski 
- przekierowanie do zakładki GIS 

3. Ochrona róŜnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 
Celem programu jest zatrzymanie procesu utraty róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz 
odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody. Beneficjentami programu mogą być m.in. jednostki 
samorządu terytorialnego i ich związki, uczelnie wyŜsze jednostki organizacyjne Lasów 
Państwowych, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, instytucje kultury 

  4.1. Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo 

5. Międzydziedzinowe 

  
5.1. Wsparcie Ministra Środowiska w zakresie realizacji polityki ekologicznej 
państwa 

  5.2 Zadania wskazane przez ustawodawcę 

    Część 1) Międzynarodowe przemieszczanie odpadów 
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Część 2) Dofinansowanie zbierania i demontaŜu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji 

  

5.3. Wspieranie działalności monitoringu środowiska 

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska. Beneficjentem 
programu mogą być m.in. podmioty sektora finansów publicznych, uczelnie niepubliczne, 
przedsiębiorcy 

    Część 1) Monitoring środowiska 

    Część 2) SłuŜba hydrologiczno-meteorologiczna 

  

5.4. Przeciwdziałanie zagroŜeniom środowiska z likwidacją ich skutków 

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zagroŜeń naturalnych oraz 
powaŜnych awarii, usprawnienia usuwania oraz wzmocnienia wybranych elementów zarządzania 
środowiskiem. Beneficjentami tego programu mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego 
i ich związki, słuŜby ratownicze 

  

5.5. Edukacja ekologiczna 

Celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw 
ekologicznych poprzez promowanie zasad zrównowaŜonego rozwoju. Beneficjentami programu 
mogą być m.in. podmioty podejmujące realizacje edukacji ekologicznej, media, organizacje 
pozarządowe 

  5.6. Współfinansowanie LIFE+ 

  

5.7. SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
realizowanych przez WFOŚiGW  

Celem programu jest wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej mających na 
celu: wzrost ilości unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest, poprawę stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez zapewnienie dofinansowania przedsięwzięć mających 
na celu oczyszczanie ścieków 

    Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

    
Część 2) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych 
oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do 
zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

  
5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej 
gospodarki 

    Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa 

    Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej 

    Część 3) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu 

  
5.9 Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych (przekierowanie do serwisu 
GEKON) 
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Celem programu jest przeprowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz wdroŜenie 
powstałych w ich wyniku innowacyjnych technologii proekologicznych. Beneficjentami programu 
mogą być: przedsiębiorcy, konsorcja naukowe grupy przedsiębiorstw 

Wymieniona wyŜej oferta programowa NFOŚiGW pozwala na realizację zapisów 
strategii działania NFOŚiGW oraz wpisuje się w pełni w Politykę Ekologiczną Państwa. 
Stanowi równieŜ o moŜliwości realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski. Lista 
programów priorytetowych jest dostosowana do potrzeb, moŜliwości potencjalnych 
beneficjentów oraz uwarunkowań bieŜących.  

5.1.2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu  
 
Prawne i finansowe podstawy działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu są sformułowane w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze 
zmianami), ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 
157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. 
w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej (Dz. U. Nr 226 poz. 1479). 

WFOŚiGW w Poznaniu od powstania w 1993r. obsługuje wpływy pochodzące z kar i 
opłat środowiskowych. Jest finansowym realizatorem Polityki Ekologicznej Państwa i polityk 
wojewódzkich w obszarze ochrony środowiska zapisanych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Województwa Wielkopolskiego, Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 
oraz w innych strategiach i programach, takich jak: Strategia Rozwoju Województwa 
Wielkopolskiego i strategie branŜowe. Jest jedynym podmiotem finansującym 
przedsięwzięcia pro środowiskowe na taką skalę, z tak dogodnymi warunkami udzielanej 
pomocy (niskie oprocentowanie poŜyczek, korzystny okres spłaty, brak prowizji, moŜliwość 
uzyskania częściowego umorzenia, dotacje dla części zadań inwestycyjnych oraz 
nieinwestycyjnych). 

Opracowana i opublikowana strategia działania WFOŚiGW na lata 2013-2016 z 
perspektywą do 2020 r. określiła : 

Cel strategiczny : 
„Poprawa stanu środowiska i zrównowaŜone gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, 

skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw słuŜących środowisku w województwie 
wielkopolskim” 

Misję: 
„Skutecznie wspieramy działania na rzecz środowiska w województwie wielkopolskim” 

Wizję: 
„Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu jest 

nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem, regionalną instytucją finansów publicznych 
zaangaŜowaną w politykę regionu, prowadząca szeroką współpracę z zainteresowanymi podmiotami, 
współuczestniczącą w prowadzeniu działań na rzecz ochrony środowiska, racjonalnego zarządzania 
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zasobami naturalnymi, działań w obszarze edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz ułatwiającą 
realizację zadań w zakresie monitorowania i zarzadzania środowiskiem” 

oraz  
kierunki finansowania, grupując je w obszary problemowy wymagające dalszego 

systematycznego wspierania. Priorytety zostały sformułowane jako odpowiedź na wnioski 
wynikające z diagnozy stanu środowiska w Wielkopolsce, sytuacji społeczno – gospodarczej 
oraz wymogów Unii Europejskiej.  

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Poznaniu realizując zapisy ustawy Prawo ochrony 
środowiska w czerwcu 2013 roku zatwierdziła listę przedsięwzięć priorytetowych a w lutym 
2014r. przyjęła ostatecznie obowiązujące w roku 2014 „Zasady udzielania i umarzania 
poŜyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w 
Poznaniu na rok 2014”. 

Lista przedsięwzięć priorytetowych określa zadania, które w pierwszej kolejności będą 
wspierane środkami finansowymi pozostającymi w dyspozycji WFOŚiGW. W miare 
posiadania wolnych środków dyspozycyjnych Fundusz moŜe równieŜ wspierać inne 
przedsięwzięcia nie mieszczące się w Liście przedsięwzięć priorytetowych , a słuŜące 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasad zrównowaŜonego rozwoju.  
Jako cel nadrzędny Fundusz uznał wspieranie przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi w tym zadań zgodnych z Narodowa Strategią 
Spójności oraz jej dokumentami programowymi. Pozostałe priorytety to: 

A. Ochrona wód i gospodarka wodna 
1.DociąŜenie istniejących i realizowanych oczyszczalni ścieków przez budowę kanalizacji 

sanitarnej dla aglomeracji powyŜej 2 000 RLM zawartych w KPOŚK. 
2.Kontynuowanie budowy i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz podejmowanie 

nowych inwestycji w tym zakresie, o wielkości powyŜej 2 000 RLM zawartych w KPOŚK 
oraz w zakładach sektorów przemysłu rolno – spoŜywczego, reprezentującym powyŜej 4 000 
RLM. 

3.Porządkowanie gospodarki ściekowej zgodnie z właściwymi programami dla zlewni, 
powiatów lub gmin. 

4.Retencja w tym retencja w ekosystemach, w sytuacjach niekolidujących z ochroną 
bioróŜnorodności zgodnie z programem małej retencji. 

5.Budowa lub modernizacja urządzeń zwiększających bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe.  

 
B. Ochrona powietrza 
1.Ograniczenie niskiej emisji w strefach i aglomeracjach, dla których opracowano 
programy ochrony powietrza oraz na terenach zwartej zabudowy ośrodków miejskich, w 
obiektach zabytkowych i na terenach chronionych. 
2.Zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. 
3.WdraŜanie kompleksowych programów w zakresie oszczędzania energii 
 
C. Ochrona powierzchni ziemi i zagospodarowanie odpadów zgodnie z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego. 
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1.WdraŜanie ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami innymi niŜ obojętne i 
niebezpieczne. 
2.Zabezpieczenie i rekultywacja nieczynnych oraz niespełniających wymagań składowisk 
na terenach objętych ponadlokalnymi systemami gospodarki odpadami. 
3.Tworzenie regionalnych systemów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. 
 
D. Ochrona Przyrody 
1.Sporządzanie i wdraŜanie planów ochrony lub planów zadań ochronnych dla obszarów 
NATURA 2000 i innych form obszarowych ochrony przyrody. 
2.Czynna ochrona przyrody na ternach prawnie chronionych z uwzględnieniem 
zachowania róŜnorodności biologicznej zgodnie z zapisami planów ochrony lub planów  
zadań ochronnych. 
3.Przyrodnicza rewaloryzacja parków zabytkowych o znaczeniu ponadlokalnym. 
4.Tworzenie i uzupełnienie zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie rolniczym. 
5.Działania na rzecz utrzymania i odbudowy populacji zagroŜonych i zanikających 
rodzimych gatunków flory i fauny. 
 
E. Edukacja ekologiczna 
1.Upowszechnianie zachowań mieszkańców słuŜących propagowaniu i realizacji zasad i 
reguł zrównowaŜonego rozwoju na obszarze wielkopolski. 
2.Rozwój ośrodków regionalnych słuŜących realizacji programów edukacyjnych, 
tworzenie i rozwój ścieŜek dydaktycznych, przyrodniczych i edukacyjnych. 
3.Stymulowanie zachowań przyjaznych środowisku poprzez publikacje wydawane 
drukiem i w wersji elektronicznej, audycje radiowe lub telewizyjne. 
4.Podnoszenie kwalifikacji specjalistów na szczeblu wojewódzkim w zakresie ochrony 
środowiska, w szczególności w odniesieniu do obszarów objętych priorytetami A-D. 
5.Konkursy, olimpiady i inne imprezy upowszechniające wiedze ekologiczną obejmujące 
znaczącą liczbę uczestników i mające zasięg ponadlokalny. 
6.Seminaria, konferencje, warsztaty, szkolenia i sympozja z zakresu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. 
 
F. Inne zadania 
1. Wspomaganie realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. 
2.Realizacja przedsięwzięć związanych z zapobieganiem i likwidacją skutków klęsk 
Ŝywiołowych i powaŜnych awarii istotnych w skali regionalnej. 
3.Ekspertyzy wdroŜeniowe oraz wymagane ustawowo plany i programy. Priorytet 
obejmuje opracowania o randze wojewódzkiej.  
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Lista przedsięwzięć priorytetowych oraz szerokie ujęcie priorytetów w Strategii  
WFOŚiGW w działalności na najbliŜsze lata  powoduje, Ŝe zadania określone w niniejszym 
Programie znakomicie wpisują się w poszczególne priorytety. Oznacza to, Ŝe istnieje 
formalna moŜliwość uzyskania dofinansowania tych działań, a tym samym zwiększają się 
szanse pełnej i konsekwentnej realizacji Programu. Ma to bardzo duŜe znaczenie dla 
osiągnięcia podstawowego celu jakim jest poprawa stanu środowiska Gminy lub utrzymanie 
jego dobrego stanu tam gdzie standardy środowiska są wysokie. Spowoduje to równieŜ 
poprawę komfortu środowiskowego mieszkańców Gminy  i dalszy jego rozwój w oparciu o 
zasady zrównowaŜonego rozwoju.     
 

5.2.Banki  

Przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być równieŜ finansowane przez banki. W chwili 
obecnej coraz więcej banków przedstawia w swojej ofercie współfinansowanie przedsięwzięć 
infrastrukturalnych, szczególnie w powiązaniu z funduszami ekologicznymi. Szczególne 
znaczenie ma tu oferta Banku Ochrony Środowiska. Jest to Bank działający na polskim rynku 
od 21 lat, o wyłącznie polskim kapitale – jego głównym akcjonariuszem jest Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spośród innych banków wyróŜniają go 
produkty ekologiczne skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i korporacyjnych, 
a takŜe samorządów i wspólnot samorządowych. Działalność Banku Ochrony Środowiska 
ukierunkowana jest między innymi na wspieranie realizacji przedsięwzięć zrównowaŜonego 
rozwoju, realizowanych przez swoich klientów. Bank realizując swoją proekologiczna misję, 
zobowiązuje się do ciągłego minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne, prowadzi kompleksowe działania, mające na celu wypełnienie załoŜeń polityki 
środowiskowej, w tym: 

� respektowanie obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska, 
� ograniczenie wykorzystania surowców i zasobów naturalnych, 
� prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami poprzez ograniczenie ich powstawania, 

selektywna zbiórkę i przekazywanie do recyklingu bądź unieszkodliwiania, 
� prowadzenie praktyki zakupów materiałów i urządzeń z uwzględnieniem jako jednego 

z istotnych parametrów, jak najmniejszego ich wpływu na środowisko, 
� popularyzacja wiedzy na temat proekologicznych zachowań, podnoszenie 
świadomości ekologicznej oraz upowszechnienie idei ochrony środowiska wśród 
klientów zarówno poprzez kreowanie proekologicznej oferty bankowej jak i działania 
promocyjno – marketingowe, 

� promowanie zrównowaŜonego rozwoju wśród partnerów biznesowych i firm 
współpracujących z Bankiem, 

� współpraca z instytucjami i organizacjami, których cele są ukierunkowane na ochronę 
środowiska oraz edukację ekologiczną. 

Tak sformułowane zasady polityki środowiskowej Banku decydują o odmienności 
oferty skierowanej do inwestorów realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska. 
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Oferta kredytowa jest bardzo szeroka i co waŜne skierowana równieŜ do osób fizycznych 
inwestujących w przedsięwzięcia ochrony środowiska. Przykładem są tu linie kredytowe 
związane z realizacją indywidualnych oczyszczalni ścieków, instalacją odnawialnych 
źródeł energii a takŜe usuwaniem azbestu i materiałów zawierających azbest.   

 
6. Zarządzanie środowiskiem 
6.1. Ogólne zasady zarządzania  
 

W procesie wdraŜania Programu bardzo istotnym zagadnieniem jest właściwe 
wykorzystanie rozwiązań organizacyjnych zarówno w sferze współpracy z instytucjami 
biorącymi udział w realizacji programu jak i tych zawartych w przepisach prawnych w tym 
przepisach prawa miejscowego. System zarządzania realizujący cele ekologiczne opiera się na 
zasadach:  

• zanieczyszczający płaci, 

• przezorności, 
• współodpowiedzialności,  

• pomocniczości, 
Te ogólnie, sformułowane w teorii zarządzania zasady, są akceptowane i stosowane na 
wszystkich szczeblach zarządzania.  
Realizując te zasady zarówno podmioty gospodarcze jak, organy samorządowe i rządowe 
realizują przedsięwzięcia ochrony środowiska w oparciu o system prawa i ujęte w tym prawie 
kompetencje szczegółowe. WaŜne jest iŜ prawo nakłada równieŜ na te organy obowiązek 
wzajemnego informowania się i uzgadniania działań w tym równieŜ programów ochrony 
środowiska. Z punktu widzenia prawnego to właśnie dokumenty planistyczne gmin mają 
największą rolę gdyŜ to właśnie mpzp mają rangę obowiązującego powszechnie przepisu 
prawa.  Dotyczy to równieŜ programów ochrony środowiska.  
 

6.2.Zarządzanie Programem    
  

Program, by spełniał swoje zadanie musi być realizowany przez wszystkie jednostki 
biorące udział w realizacji zadań ochrony środowiska. Główna odpowiedzialność za jego 
realizację spoczywa na burmistrzu, który w systematycznych odstępach czasu składa radzie 
gminy sprawozdanie z realizacji zadań Programu. Podstawą właściwego systemu oceny 
realizacji Programu jest system oparty na wskaźnikach i miernikach zarówno stany 
środowiska jak i zmiany presji na to środowisko. Podczas realizacji Programu powinny być 
uwzględnione: 

• ścisłe powiązania z programem procesu budowy i realizacji budŜetu,  
a zwłaszcza budowy budŜetu zadaniowego, 

• zarządzanie jakością jako element zarządzania sferą usług publicznych w 
Gminie systemowe podejście do budowy marketingu gminnego, w tym 
promocji. 
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Istotną sprawą jest równieŜ informowanie opinii społecznej o postępach w realizacji 
wybranych zadań Programu. 
Zarządzanie realizacją to przede wszystkim: 

- tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji, 
- monitorowanie realizacji celów i zadań Programu Ochrony Środowiska oraz 

zmian w warunkach realizacji, 
- aktualizacja Programu Ochrony Środowiska. 

 

6.3.Mierniki postępu realizacji programu  
 

Realizacja zadań Programu ma na celu poprawę lub utrzymanie stanu środowiska 
przyrodniczego. Wymiernym efektem postępów w realizacji Programu Ochrony Środowiska 
będą wartości wskaźników charakteryzujących poszczególne zagadnienia Programu.  

 

Do głównych wskaźników moŜna zaliczyć: 
� wskaźniki społeczno-ekonomiczne mierzone taryfami cen na usługi komunalne (woda, 
ścieki, odpady zmierzające do uwzględnienia wszystkich elementów kosztów,  

� wskaźniki stanu środowiska mierzone zmniejszaniem się ładunków zanieczyszczeń do 
niego odprowadzanych, ilością podpisanych z mieszkańcami i firmami umów na 
odbiór odpadów, ilością odpadów oddawanych przez jednego mieszkańca, ilością 
odpadów wysegregowanych przez mieszkańców „u  źródła”, poziomem odzysku i 
recyklingu, wielkością obszaru poddanego ochronie, ilością obiektów poddanych 
ochronie, wielkością zalesionej powierzchni, wielkością obszarów poddanych 
rekultywacji, wielkością obszarów, na których odbudowano i zmodernizowano 
systemy melioracji, ilością gospodarstw ekologicznych, ilością w prawidłowych 
sposób zamkniętych otworów studziennych, ilością mieszkańców korzystających ze 
zmodernizowanych systemów grzewczych, wskaźnik zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię przez system wodociągowy, ilość zabezpieczonych termicznie mieszkań, 
powierzchnia dachów z wymienionymi pokryciami azbestowymi, ilość mieszkańców 
korzystających z kanalizacji sanitarnej, powierzchnia przebudowanej powierzchni 
drogowej, 

� wskaźniki wielkości i skuteczności ponoszonych nakładów inwestycyjnych mierzone 
kosztem inwestycyjnym przeliczonym na mieszkańca, wielkością nakładów na 
ochronę środowiska, wskaźnikiem zaangaŜowania środków budŜetowych i 
pozabudŜetowych, 

� wskaźniki aktywności społeczności lokalnej mierzone aktywnością organizacji 
pozarządowych, 
 

W tabeli przedstawiono propozycje wskaźników monitorowania celów Programu  
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Propozycje wskaźników monitorowania celów 

 

Cel 

 

Wskaźniki 

Porównanie  
ze stanem 

wyjściowym, 
dokonywane  

w trakcie sporządzania 
raportu  

(co 2 lata) 

Skanalizowanie gminy (%)  

Długość sieci kanalizacyjnej (km)  

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków (szt)  

Zwodociągowanie gminy (%)  

Długość sieci wodociągowej (km)  

Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie 
ścieków ( %) 

 

Dobry stan wód 
powierzchniowych  

i podziemnych. 
Racjonalizacja ich 
wykorzystania oraz 

zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom Gminy 

wody pitnej odpowiedniej 
jakości  

Jakość wód podziemnych  

Udział gruntów wymagających rekultywacji(%)  

Ilość usuniętego azbestu i wyrobów 
zawierających azbest ( m3)  

 

Liczba wybudowanych w ciągu roku płyt 
obornikowych, zbiorników na gnojówkę  
i gnojowicę 

 

Ochrona powierzchni 
ziemi i gleb przed 

degradacją 

 

Powierzchnia terenu scalonych gruntów rolnych 
(ha) 

 

Liczba zmodernizowanych kotłowni lokalnych 
(szt.) 

 

Drogi o utwardzonej nawierzchni - asfaltowej 
(km) 

 

 

Zapewnienie dobrej 
jakości powietrza 
atmosferycznego  

 

Ilość instalacji solarnych funkcjonujących na 
terenie Gminy (szt.) 
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Liczba zmodernizowanych kotłowni 
indywidualnych - np. rezygnacja z pieca 
węglowego (szt.) 

 

Liczba pomników przyrody (szt.)  

Liczba pomników przyrody (poj. drzewa) 
poddanych zabiegom pielęgnacyjnym (szt.) 

 

Liczba uŜytków ekologicznych (szt.)  

Liczba gospodarstw agroturystycznych (szt.)  

Zgłoszona liczba poŜarów traw i nieuŜytków 
(szt./rok) 

 

Wskaźnik lesistości gminy (%)  

Zachowanie walorów  
i zasobów przyrodniczych  

z uwzględnieniem 
bioróŜnorodności oraz 

utrzymanie istniejących 
form ochrony przyrody  

 

Powierzchnia gruntów przekwalifikowanych z 
rolnych na leśne (ha/rok) 

 

Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych 
(szt./rok) 

 

Liczba młodzieŜy uczestniczącej w akcji pn. 
„Sprzątanie Świata” (ilość osób/rok) 

 

Długość ścieŜek przyrodniczych (km)  

Liczba odbytych szkoleń dla rolników 

z zakresu prowadzenia prawidłowej gospodarki 

rolnej (szt./rok) 

 

Zwiększenie świadomości 
ekologicznej 

społeczeństwa gminy, 
kształtowanie postaw 
proekologicznych jego 

mieszkańców oraz 
poczucia 

odpowiedzialności za 
jakość środowiska 

 

Liczba przeszkolonych rolników (ilość 
osób/rok) 
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6.4.Monitorowanie realizacji Programu  
 

Monitorowanie stopnia realizacji Programu będzie podlegało na systematycznej ocenie w 
zakresie: 

• stopnia wykonania poszczególnych przedsięwzięć, 

• oceny rozbieŜności między przyjętymi celami i kierunkami działań a ich wykonaniem 
wraz z analizą przyczyn tych rozbieŜności,  

• oceny wskaźników monitorowania celów,  

• aktualizacji listy przedsięwzięć.  
 
Dla właściwej oceny stopnia realizacji Programu proponuje się wykonywanie takiej oceny co 
2 lata.  
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Tabela Nr 6.  Harmonogram działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych realizujących cele, priorytetowe kierunki działania oraz zadania szczegółowe 

Programu Ochrony Środowiska Gminy Jastrowie na lata 2014-2017 

Termin realizacji Zadanie 
2014 2015 2016 2017 perspektywa 

Odpowiedzialny Źródła 
finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Gospodarka wodna i ochrona wód 
Budowa oczyszczalni ścieków i 
kanalizacji w miejscowości 
Samborsko  

900 000 680 000    Gmina,  
ZECiUK 

Środki własne, 
WFOŚiGW 

Budowa oczyszczalni ścieków i 
realizacja kanalizacji w 
miejscowości Brzeźnica 

  500 000 400 000  Gmina,  
ZECiUK 

Środki własne, 
WFOŚiGW 

Budowa oczyszczalni ścieków i 
kanalizacji w miejscowości 
Sypniewo  

   300 000 250 000 Gmina,  
ZECiUK 

Środki własne, 
WFOŚiGW 

Budowa separatorów na wylotach 
kanalizacji deszczowej  

25 000  25 000   Gmina Środki własne 

Realizacja oczyszczalni grupowych i 
przydomowych 

    100 000 Gmina, rolnicy Środki własne, 
środki rolników 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Brzeźnicy  

200 000     Gmina ZECiUK Środki własne 

Systematyczna aktualizacja 
inwentaryzacji zbiorników 
bezodpływowych  

Działanie ciągłe Gmina Środki własne  

Inwentaryzacja przydomowych 
oczyszczalni ścieków, kontrola 
przestrzegania rygorów 
odprowadzania ścieków 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Wyrywkowa kontrola prawidłowości 
opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Współpraca z ODR w zakresie 
inicjowania i szkolenia na rzecz 
ograniczenia spływu azotu ze 
źródeł rolniczych 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Ochrona powietrza, ograniczenie hałasu, promieniowanie elektromagnetyczne 
Zmiana ogrzewania budynków 
wielorodzinnych z węgla na gaz  

Działanie coroczne –około 50 000 rocznie Gmina, 
właściciele 
budynków 
wielorodzinnych 

Środki własne, 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

Termomodernizacja budynku 
Przychodni 

170 000     Gmina, Środki własne, 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

Termomodernizacja Szkoły w 
Brzeźnicy  

 200 000    Gmina, Środki własne, 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

Termomodernizacja przedszkola – 
filii w Jastrowiu  

 150 000    Gmina, Środki własne, 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

Termomodernizacja Ekologicznego 
Centrum Edukacji i Rekreacji w 
Nadarzycach ( była szkoła) 

 300 000    Gmina, Środki własne, 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

Instalacja kolektorów słonecznych 
dla ogrzewania ciepłej wody 
uŜytkowej w Szkole w Jastrowiu 

  225 000   Gmina, Środki własne, 
NFOŚiGW 
WFOŚiGW 

Inicjowanie szkoleń i informacji 
dotyczącej stosowania odnawialnych 
źródeł energii 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Realizacja programu usuwania 
azbestu   
 

Wg harmonogramu określonego w Programie usuwania azbestu Gmina Środki własne,  
WFOŚiGW 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Modernizacja nawierzchni dróg 
osiedlowych 
- budowa nawierzchni na Osiedlu 
Jedności Robotniczej, 
- Zmiana nawierzchni – ul, 
Boczna, ul. Poniatowskiego, ul. 
Ludowa 

150 000 500 000    Gmina Środki własne 

Modernizacja dróg powiatowych    1 800 000 700 000 Powiat, ZDP Środki własne 
Powiatu 

Budowa ścieŜek rowerowych  Działanie ciągłe w miarę posiadanych środków  Środki własne 
Tworzenie zielonych barier 
poprzez nasadzenia drzew i 
krzewów wzdłuŜ dróg gminnych  

Działanie ciągłe w miarę posiadanych środków Gmina Środki własne 

Inicjowanie i wspieranie prac 
zmierzających do budowy 
obwodnicy miasta Jastrowie 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Inwentaryzacja źródeł 
nadmiernego hałasu 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Propagowanie informacji 
dotyczącej emisji pól 
elektromagnetycznych  

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami 
Rekultywacja wysypiska i 
monitoring 

Działanie coroczne – 8 000 -10 000 rocznie   Gmina Środki własne 

Nasadzenia drzew i krzewów na 
obszarze rekultywowanego 
składowiska 

10 000 10 000    Gmina Środki własne 

Budowa PSZOK   350 000    Gmina, ZECiUK Środki własne 
Inwentaryzacja i jej aktualizacja 
dzikich wysypisk 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Prowadzenie prac zmierzających 
do objęcia wszystkich 
mieszkańców systemem zbierania 
odpadów 

Działania ciągłe  Gmina Środki własne  

Promocja rolnictwa 
ekologicznego i agroturystyki 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Przestrzeganie ochrony złóŜ 
kopalin w mpzp 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Prowadzenie i systematyczna 
aktualizacja rejestru terenów 
zdegradowanych  

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Kontrola i likwidacja 
nielegalnych miejsc wydobycia 
piasku i Ŝwiru 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

PowaŜne awarie 
Informowanie i promowanie 
właściwych zachowań społeczeństwa  
w przypadku wystąpienia powaŜnej 
awarii lub klęski Ŝywiołowej 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Wspieranie jednostek straŜy poŜarnej 
w zakresie wyposaŜenia w sprzęt 
ratowniczy oraz inicjowanie szkoleń 
w działaniach ratowniczych 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna 
Inicjowanie ochrony starych 
drzew, aktualizacja i wybór 
nowych obiektów ochrony 
przyrody  
 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Nasadzenia zieleni w mieście Działanie coroczne – 10 000-12 000 rocznie Gmina Środki własne 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Zmiany struktury gatunkowej i 
wiekowej drzewostanów na 
terenach leśnych 

Działanie ciągłe zgodnie z planem urządzania lasu Nadleśnictwa Środki własne 

Organizowanie i popularyzacja 
imprez ekologicznych: Dzień 
Ziemi, Sprzątanie Świata, Dni 
lasu itp 

Działanie coroczne – imprezy cykliczne Gmina, 
Nadleśnictwa 

Środki własne  

Opracowanie programu działania 
i propagowanie działalności 
Ekologicznego Centrum Edukacji 
i Rekreacji  

Działanie ciągłe Gmina, 
organizacje 
pozarządowe 

Środki własne 

Prowadzenie konsultacji 
społecznych oraz promowanie 
wiedzy i jakości środowiska 
Gminy  

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym 
Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
wymagań przepisów ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej,  

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Uwzględnianie w planach progów 
tzw. „chłonności” środowiskowej 
i „pojemności” przestrzennej oraz 
monitorowanie zmian 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 

Zachowanie korzystnych 
warunków w zakresie stanu 
środowiska na istniejących 
terenach o wysokich walorach 

Działanie ciągłe Gmina Środki własne 
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7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym  
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jastrowie jest dokumentem wymaganym przez 
prawo ochrony środowiska. Na jego podstawie Gmina realizuje zadania wyznaczone w 
ustawie oraz dokumentach wyznaczających zasady polityki ekologicznej na szczeblu 
państwowym, wojewódzkim i powiatowym. Zasady te od stopnia ogólnego przechodzą do 
celów oraz zadań szczegółowych i to od  zapisów w gminnych planach uzaleŜnione są 
konkretne efekty ostatecznie decydujące o poprawie jakości środowiska, zachowania 
elementów przyrody nie zmienionych działalnością człowieka a tym samym podniesienia 
komfortu środowiskowego mieszkańców korzystających ze środowiska.  

W Programie na początku opisane są uwarunkowania fizyczno – geograficzne wynikające 
z połoŜenia Gminy w obrębie określonych jednostek fizyczno – geograficznych i wynikające 
z tego cechy klimatyczne, glebowe i przyrodnicze. Następnie omówiony jest stan środowiska 
w poszczególnych jego elementach na podstawie badań Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Mając na uwadze jakość środowiska oraz rozwój infrastruktury 
komunalnej i drogowej wybrane zostały cele strategiczne i szczegółowe wraz z kierunkami 
działań, których realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska lub przynajmniej 
zachowa dobrą jego jakość w miejscach niezmienionych działalnością człowieka. Do tej 
części odrębnie został opracowany harmonogram wdraŜania Programu (tabela nr 6), w 
którym zapisano konkretne przedsięwzięcia wynikające z najpilniejszych potrzeb środowiska 
oraz uwzględniające moŜliwości finansowe budŜetu gminy. Ta część programu będzie 
aktualizowana w miarę pojawiania się innych moŜliwości finansowania poszczególnych 
zadań lub w przypadkach koniecznych, spowodowanych waŜnym interesem społecznym lub 
środowiskowym.  Przedostatnią częścią Programu jest przegląd źródeł finansowania. 
Przedstawione tu zostały źródła mające programowo lub „misyjnie” wpisane 
dofinansowywanie przedsięwzięć ekologicznych zarówno inwestycyjnych jak i 
pozainwestycyjnych. Szczególny nacisk połoŜono na środki krajowe, ze względu na brak 
sformułowanych ostatecznie zasad finansowania przedsięwzięć ze środków unijnych. Ta 
część Programu winna równieŜ zostać zaktualizowana w przypadku pojawienia się tych 
zasad. Program kończy rozdział dotyczący zasad zarządzania i monitorowania oraz 
propozycja wskaźników monitorowania celów wyznaczonych w Programie.  
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