BURMISTRZ MIASTA BUKOWNO

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA
MIASTA BUKOWNO

WYKONAŁ ZESPÓŁ J.D.ECOGROUP POD KIEROWNICTWEM:
mgr in . Agnieszka Paluszy ska
mgr in . Jan Doli ski

J.D. Ecogroup
mgr in . Jan Doli ski
ul. Na Skarpie 3/29
34-400 Nowy Targ
tel. 601 406-401

BUKOWNO, 15 CZERWIEC 2005

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPIS TRE CI
I.

WST P....................................................................................................................................... 5
1.
Przedmiot opracowania..................................................................................................... 5
2.
Relacje Programu Ochrony rodowiska do innych planów w ochronie rodowiska....... 5
3.
4.
5.

II.

III.

Polityka Ekologiczna Pa stwa i Gminny Program Ochrony rodowiska........................ 6
Cel i zakres opracowania................................................................................................... 9
Materiały wyj ciowe......................................................................................................... 9

5.1. Materiały merytoryczne...........................................................................................
5.2. Podstawy prawne.....................................................................................................
CHARAKTERYSTYKA MIASTA BUKOWNO.....................................................................
1.
Poło enie...........................................................................................................................
2.
Demografia........................................................................................................................
3.
Gospodarka........................................................................................................................
4.
Rze ba terenu....................................................................................................................
5.
Klimat................................................................................................................................
6.
Budowa geologiczna.........................................................................................................
7.
Zasoby surowców mineralnych.........................................................................................
8.
Zasoby wodne...................................................................................................................
8.1. Wody podziemne.....................................................................................................
8.2. Wody powierzchniowe............................................................................................
8.3. Zaopatrzenie w wod ...............................................................................................
9.
rodowisko przyrodnicze..................................................................................................
9.1. Lasy..........................................................................................................................
9.2. Obszary i obiekty chronione i proponowane do ochrony .......................................
9.2.1. Rezerwat „Diabla Góra”.............................................................................
9.2.2. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych.................................................
9.2.3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Sztoły”........................
9.2.4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Przemszy”....................
9.2.5. Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Warwasa”
9.2.6. Pomnik przyrody-Buk Zwyczajny...............................................................
10. Gleby.................................................................................................................................
STAN, TENDENCJE ORAZ PRZYCZYNY PRZEOBRA E
RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO W MIE CIE BUKOWNO....................................................................
1.
Gospodarka odpadami.......................................................................................................
2.
Powietrze atmosferyczne...................................................................................................
2.1. Uregulowania prawne w zakresie jako ci powietrza..............................................
2.2.
ródła zanieczyszcze i stan powietrza atmosferycznego.....................................
2.2.1. Monitoring powietrza..................................................................................
2.3. Zasoby energii odnawialnych w Mie cie Bukowno...............................................
2.3.1. Energia wiatrowa w Mie cie Bukowno......................................................
2.3.2. Energia geotermalna w Mie cie Bukowno.................................................
2.3.3. Energia słoneczna w Mie cie Bukowno....................................................
2.3.4. Energia pozyskiwana z biomasy w Mie cie Bukowno...............................
2.4. Tendencje zmian jako ci powietrza atmosferycznego...........................................
3.
Gospodarka wodno – ciekowa.........................................................................................
3.1. Uregulowania prawne w zakresie ochrony zasobów wodnych..............................
3.2. Stan oraz ródła zanieczyszcze zasobów wodnych..............................................
3.2.1. Stan oraz ródła zanieczyszcze wód podziemnych..................................
3.2.2. Stan oraz ródła zanieczyszcze wód powierzchniowych..........................
-2-

9
10
12
12
13
14
15
17
18
20
24
24
25
26
27
27
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
31
31
33
36
36
37
37
38
38
40
41
41
43
43
45

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.3. Zaopatrzenie w wod ..................................................................................
3.2.4. Stan gospodarki ciekowej..........................................................................
3.3. Tendencje zmian jako ci zasobów wodnych..........................................................
3.3.1. Tendencje zmian jako ci wód podziemnych i powierzchniowych.............
3.3.2. Tendencje zmian w gospodarce ciekowej.................................................
4.
Hałas..................................................................................................................................
4.1. Uregulowania prawne w zakresie ochrony przed hałasem.....................................
4.2.
ródła hałasu oraz stan istniej cy...........................................................................
4.2.1. Hałas przemysłowy.....................................................................................
4.2.2. Hałas komunikacyjny..................................................................................
4.2.3. Hałas kolejowy............................................................................................
4.3. Tendencje zmian poziomu emisji hałasu................................................................
5.
Powierzchnia ziemi...........................................................................................................
5.1. Uregulowania prawne w zakresie ochrony powierzchni ziemi..............................
5.2. Ochrona i kształtowanie powierzchni ziemi...........................................................
5.3.
ródła zanieczyszcze oraz stan czysto ci gleb.....................................................
5.4. Ro linno ...............................................................................................................
5.5. Tendencje zmian powierzchni ziemi......................................................................
6.
Niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne.........................................................
6.1. Uregulowania prawne w zakresie niejonizuj cego promieniowania
elektromagnetycznego............................................................................................
6.2.
ródła niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego i jego wpływ na
rodowisko..............................................................................................................
6.3. Tendencje zmian jako ci rodowiska wywołanych niejonizuj cym
promieniowaniem elektromagnetycznym...............................................................
7.
Zagro enia nadzwyczajne rodowiska..............................................................................
OGRANICZENIA I SZANSE ROZWOJU MIASTA WYNIKAJ CE ZE STANU
RODOWISKA............................................................................................
PRZEOBRA E
1.
Analiza SWOT dla komponentów rodowiska z terenu Miasta Bukowno.......................
2.
Ranking ogranicze ekologicznych wpływaj cych na rozwój Miasta Bukowno.............
DOTYCHCZASOWA REALIZACJA ZADA W ZAKRESIE OCHRONY
RODOWISKA W MIE CIE NA TLE PRZYRODNICZYCH OGRANICZE ....................
1.
Ocena realizacji działania Nr 1 – Uporz dkowanie gospodarki odpadami......................
2.
Ocena realizacji działania nr 2 – Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej........
3.
Ocena realizacji działania nr 3 – Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego..................
4.
Ocena realizacji działania nr 4 – Edukacja pro ekologiczna mieszka ców Bukowna......

47
49
51
51
53
53
53
55
55
55
55
55
56
56
58
59
62
62
63

5.
Ocena realizacji działania nr 5– Ochrona powietrza atmosferycznego............................
WYZNACZANIE PRIORYTETÓW ZADA KONIECZNYCH DO REALIZACJI W
PERSPEKTYWIE KRÓTKO, REDNIO I DŁUGOOKRESOWEJ NA TERENIE
MIASTA BUKONWO W CELU POPRAWY JAKO CI RODOWISKA.............................
VII NARZ DZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY
RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO..........................................................................
1.
Plan rozwoju lokalnego dla Miasta Bukowno...................................................................
2.
Narz dzia i instrumenty reglamentuj ce mo liwo ci korzystania ze rodowiska............
3.
Narz dzia i instrumenty finansowe...................................................................................
4.
Narz dzia i instrumenty karne oraz administracyjne........................................................
5.
Fundusze wspomagaj ce wdra anie programu.................................................................
6.
Edukacja ekologiczna mieszka ców.................................................................................
7.
Udział mieszka ców w post powaniu administracyjnym................................................
8.
Nowe podej cie do planowania przestrzennego................................................................

82

IV.

V.

VI.

-3-

63
64
65
65
67
67
71
73
77
79
82
82

84
116
116
116
116
117
117
124
124
125

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9.
Bilans potrzeb i mo liwo ci finansowych Miasta Bukowno............................................
VIII PROCEDURY KONTROLI I REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA...
1.
Procedury kontroli realizacji Programu Ochrony rodowiska.........................................
2.
Mierniki post pów w realizacji Programu Ochrony rodowiska.....................................
3.
Instytucje i osoby odpowiedzialne za kontrol Programu Ochrony rodowiska..............
4.
Procedury kontroli realizacji.............................................................................................
5.
Procedury aktualizacji Programu Ochrony rodowiska...................................................

128
131
131
131
132
132
133

SPIS TABEL..................................................................................................................... 134

-4-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.
1.

WST P
Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony rodowiska dla Miasta

Bukowna.
Program Ochrony

rodowiska tworzony jest przez administracj samorz dow na

szczeblu gminnym i ma stanowi

uszczegółowienie na poziomie lokalnym Polityki

Ekologicznej Polski, Programu Ochrony

rodowiska Województwa Małopolskiego oraz

Programu Ochrony rodowiska Powiatu Olkuskiego.

2.

Relacje Programu Ochrony rodowiska do innych planów w ochronie
rodowiska
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó niejszymi zmianami)

przewiduje

bezpo rednie

powi zanie

pomi dzy

programami

ochrony

rodowiska,

a działalno ci w zakresie ochrony rodowiska. Jednym ze skutków jest przeło enie tre ci
programów na funkcjonowanie Funduszy Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze zarówno gminny, powiatowy, wojewódzki i narodowy przeznaczaj swoje rodki
m.in. na finansowanie programów ochrony rodowiska i wynikaj cych z nich zada . Oznacza
to, e rodki Funduszy Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej wydatkowane s na

zadania z zakresu ochrony rodowiska okre lone szczegółowo w przepisach art. 406, 407, 409
i 410 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pó niejszymi zmianami), a ponadto na inne zadania wynikaj ce z Programów Ochrony
Przyrody. Nale y jednak zauwa y , e Program ten ma charakter stosunkowo ogólny i nie
stanowi on listy zada do dofinansowania.
Art. 16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
z pó niejszymi zmianami) stanowi, e ze rodków Funduszy Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej wszystkich szczebli mog by dofinansowane tylko te przedsi wzi cia,
zwi zane z unieszkodliwianiem odpadów, które zostały uj te w Planie Gospodarki Odpadami,
stanowi cym cz

Programu Ochrony rodowiska. Przepis ten powoduje, e tre

programu

wpływa w pewnym sensie na sytuacj podmiotów zewn trznych, nie oddziałuje jednak
bezpo rednio na ich sytuacj prawn , tzn. na sfer ich praw i obowi zków okre lonych
w przepisach. Podmiot wyst puj cy z wnioskiem o przyznanie rodków z Funduszu nie ma
-5-
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a jedynie ma tak mo liwo

po spełnieniu wymaga ustawowych, jak te okre lonych przez

organy funduszy.
Zapisy Programu Ochrony

rodowiska maj

równie

wpływ na programy

dostosowawcze, o których mowa w tytule VIII ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó niejszymi zmianami).
Je eli chodzi o zgodno

Gminnego Programu Ochrony rodowiska z instrumentami

planistycznymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego, takimi jak Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy czy plany miejscowe
i województwa to z jednej strony Programy Ochrony rodowiska jako najbardziej ogólne akty
z politycznego, a nie prawnego punktu widzenia powinny stanowi

podstaw

do

przygotowania jakichkolwiek innych aktów. Z drugiej strony akty planistyczne stanowi akty
prawa miejscowego. W takiej sytuacji akty powszechnie obowi zuj ce maj moc nadrz dn
nad aktami prawa wewn trznego, jakimi s Programy Ochrony rodowiska.

3.

Polityka Ekologiczna Pa stwa i Gminny Program Ochrony
rodowiska
Najwa niejszym dokumentem dotycz cym redukcji zanieczyszcze wprowadzanych

do rodowiska jest Polityka Ekologiczna Pa stwa uchwalona przez Sejm na wniosek Rady
Ministrów 23 sierpnia 2001 r. Uszczegółowiona została w polityce krótkookresowej zawartej
w dokumencie „Polityka Ekologiczna Pa stwa na lata 2003-2006 z uwzgl dnieniem
perspektywy na lata 2007-2010”.
Cele Polityki Ekologicznej Pa stwa w sferze racjonalnego u ytkowania zasobów
naturalnych dotycz :
Racjonalizacji zu ycia wody: zmniejszenie o 50 % wodochłonno ci w stosunku do
roku 1990, w przeliczeniu na jednostk PKB,
Zmniejszenie materiałochłonno ci i odpadowej produkcji: 50-cio procentowa redukcja
w stosunku do roku 1990 w przeliczeniu na jednostk PKB,
Zmniejszenie energochłonno ci gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze ródeł
odnawialnych: zmniejszenie zu ycia energii o 25 % w stosunku do 2000 roku,
w przeliczeniu na jednostk PKB, podwojenie (w odniesieniu do 2000 roku) produkcji
energii ze ródeł odnawialnych,
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oddziaływaniem transportu i przemysłu, rekultywacji gleb zdegradowanych,
Wzbogacania i racjonalnej eksploatacji zasobów le nych: renaturalizacji obszarów
le nych, poprawy stanu zdrowotnego lasów, ochrony przed po arami, zwi kszenia
lesisto ci kraju,
Ochrony zasobów
efektywno ci

kopalin,

wykorzystania,

poszukiwania
prac

substytutów

poszukiwawczych,

kopalin,

zwi kszenie

ograniczenia

narusze

rodowiska.
Polityka Ekologiczna Pa stwa wyznacza równie

cele w zakresie jako ci

rodowiska,

obszarów gospodarowania odpadami, stosunków wodnych i jako ci wód, jako ci powietrza,
zmian klimatu, stresu miejskiego, hałasu i promieniowania, bezpiecze stwa chemicznego
i biologicznego, nadzwyczajnych zagro e

rodowiska oraz ró norodno ci biologicznej

i krajobrazowej.
Szczegółowymi celami Polityki Ekologicznej Pa stwa wyznaczonymi w postaci
limitów krajowych s tak e:
•

Dwukrotne zwi kszenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesie produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu do roku 1990,

•

Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów
komunalnych,

•

Pełna

likwidacja

zrzutu

cieków

nieoczyszczonych

z

miast

i

zakładów

przemysłowych,
•

Zmniejszenie ładunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód powierzchniowych:
z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej o 30 %, ze spływu powierzchniowego
o 30 %, w stosunku do roku 1990,

•

Ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenku azotu o 31 %,
niemetalowych lotnych zwi zków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w
porównaniu z rokiem 1990,

•

Do 2005 roku wycofanie z u ytkowania etyliny i stosowanie wył cznie benzyny
bezołowiowej.
W roku 2002 opracowano „Program wykonawczy do Polityki Ekologicznej Pa stwa

na lata 2002-2010” , czyli program realizacyjny, którego celem jest m.in.. redukcja ilo ci
zanieczyszcze wprowadzanych do rodowiska. Program wykonawczy precyzuje sposoby
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inwestycyjnych

i pozainwestycyjnych w sferze prawa, programowania mechanizmów ekonomicznych,
planowania przestrzennego, bada

naukowych, kontroli i monitoringu oraz współpracy

mi dzynarodowej.
Funkcj kontroln w zakresie realizacji Polityki Ekologicznej pełni Sejm RP, któremu
Rada Ministrów składa sprawozdania z jej wykonania co cztery lata.
Realizacja Polityki Ekologicznej jest obowi zkiem zarz dów województw i powiatów
oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Sporz dzaj oni Wojewódzkie, Powiatowe
i Gminne Programy Ochrony rodowiska, które uchwalaj odpowiednio sejmik wojewódzki,
rada powiatu i rada gminy.
Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó niejszymi zmianami) programy regionalne i lokalne powinny
realizowa Polityk Ekologiczn Pa stwa. Polityka ta powinna by :
•

podstaw wyj ciow do konkretyzacji zada w nawi zaniu do specyfiki i potrzeb
danego regionu,

•

wykorzystana do sformułowania regionalnych lub lokalnych celów planowanych. Cele
te powinny by zasadniczo zgodne jako ciowo ze sformułowanymi w polityce,

•

inspiracj do wprowadzania zada podobnych do przedstawionych w polityce.

Programy Gminne powinny zawiera :
zadania własne gminy, finansowe w cz ci lub cało ci ze

rodków b d cych

w dyspozycji gminy,
zadania koordynowane - pozostałe zadania finansowe ze rodków przedsi biorstw
i zewn trznych, b d cych w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego,
wojewódzkiego i powiatowego.
Gminny Program Ochrony rodowiska powinien by skoordynowany z Lokalnym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Lokalnym Planem Rozwoju Infrastruktury,
Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.
Gminne Programy Ochrony

rodowiska musz

uwzgl dnia

wszystkie wymagania

obowi zuj cych przepisów prawnych. Powinny tak e bra pod uwag przyj te programy
rz dowe, takie jak:
•

Długookresowa strategia trwałego i zrównowa onego rozwoju „Polska 2025”,

•

Zało enia Polityki Energetycznej Polski do 2020,
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Program usuwania azbestu i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na
terytorium Polski,

•

Polityka le na pa stwa,

•

Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej.
Programy Ochrony

rodowiska musz

spełnia

warunki wynikaj ce z zasad

pozyskiwania wsparcia finansowego z Unii Europejskiej, z funduszy strukturalnych
i funduszy spójno ci. Wymagana jest zatem zgodno

z Narodowym Planem Rozwoju,

Zintegrowanym Programem Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, sektorowym Programem
Operacyjnym „Ochrona rodowiska i Gospodarka Wodna”, dokumentem programowym dla
Funduszu Spójno ci w cz ci dotycz cej ochrony rodowiska.

4.

Cel i zakres opracowania
Program ten tworzony jest w celu realizacji polityki ekologicznej Miasta Bukowno.

Ma on okre li cele, priorytety i działania, jakie stoj przed samorz dem w dziedzinie
ochrony rodowiska. Podj cie i wykonanie tych działa ma na celu realizacj zobowi za
Polski w zwi zku z przyst pieniem do Unii Europejskiej.

5.

Materiały wyj ciowe

5.1. Materiały merytoryczne
Polityka Ekologiczna Pa stwa,
Program Ochrony rodowiska Województwa Małopolskiego,
Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego,
Program Ochrony rodowiska Powiatu Olkuskiego,
Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Olkuskiego,
Informacje uzyskane w trakcie spotka w Urz dzie Miasta Bukowno,
Plan Rozwoju Lokalnego dla Miasta Bukowno na lata 2004-2006 oraz na
lata 2007-2013,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta Bukowno,
Wizje lokalne w terenie,
Informacje uzyskane przez autorów opracowania.
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5.2. Podstawy prawne
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 i nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i nr 113, poz. 984); wej cie w
ycie z dniem 1 pa dziernika 2001 r.,
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r.
Nr 41, poz. 365 i nr 113, poz. 984); wej cie w ycie z dniem 1 pa dziernika 2001 r.,
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 i z
2002 r. Nr 143, poz. 1196) - tzw. Ustawa wprowadzaj ca; wej cie w ycie z dniem 1
pa dziernika 2001 r.,
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 3, poz. 18, Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800); wej cie w ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154,
poz. 1803 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984); wej cie w ycie z dniem 1 stycznia 2002
r.,
Ustawa z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach (Dz.
U. Nr 132, poz. 622),
Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 38, poz. 452),
Ustawa z dnia 3 luty 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. Nr 16, poz.
78 z pó niejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 28 wrze nia 1991 o lasach (Dz. U. Nr 9, poz. 28 z pó niejszymi
zmianami),
Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 24 wrze nia 2002 w sprawie okre lenia
rodzajów przedsi wzi
szczegółowych

mog cych znacz cych oddziaływa

kryteriów

zwi zanych

z

kwalifikowaniem

na

rodowisko oraz

przedsi wzi

do

sporz dzenia raportu o oddziaływaniu na rodowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490),
Rozporz dzenie Ministra

rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposoby
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883),
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymaga
w za kresie prowadzenia wielko ci emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057),
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 wrze nia 2002 r. w sprawie standardów
jako ci gleby oraz standardów jako ci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359),
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lata 2003-2006 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2007-2010” (M. P. Nr 33, poz.
433),
Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych
wymaga , jakim powinny odpowiada programy ochrony powietrza, (Dz. U. Nr 115,
poz. 1003),
Rozporz dzenia Ministra

rodowiska z dnia 14 pa dziernika 2002 r. w sprawie

szczegółowych wymaga , jakim powinien odpowiada program ochrony rodowiska
przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498),
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk
referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowoczynnych
zawartych w produktach, których stosowanie mo e mie wpływ na jako

wód (Dz. U.

Nr 196, poz. 1658),
Rozporz dzenie Ministra

rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie

warunków, jakie nale y spełni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz
substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799),
Rozporz dzenie Ministra

rodowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie

dopuszczalnej masy substancji, które mog

by

odprowadzane w

ciekach

przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309),
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wra liwych na zanieczyszczenia zwi zkami azotu ze

ródeł

rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
Rozporz dzenie Ministra

rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie

szczegółowych wymaga , jakim powinny odpowiada programy działa maj cych na
celu ograniczenie odpływu azotu ze ródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44)
Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Nowy Jork.
1992.05.09 (Dz. U. 1996 Nr 53, poz. 238),
Ustawa z dnia 26 lipca 2002 r. – Ratyfikacja Protokołu z Kioto do Ramowej
konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (Dz. U. Nr 144, poz.
1207),
Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie
odległo ci. Genewa, 1979.11.13 (Dz. U. Nr 60, poz. 311),
Protokół do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia
powietrza na dalekie odległo ci, dotycz cy długofalowego finansowania wspólnego
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odległo ci w Europie (EMEP). Genewa 1984.09.28 (Dz. U. 1988 Nr 40, poz. 313),
Protokół montrealski w sprawie substancji zuba aj cych warstw ozonow . Montreal
1987.09.16 (Dz. U. 1992 Nr 98, poz. 490),
Konwencja wiede ska o ochronie warstwy ozonowej. Wiede 1985.03.22 (Dz. U.
1992 Nr 98, poz. 488),
Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania
odpadów niebezpiecznych. Bazylea 1989.03.22 (Dz. U. 1995 Nr 19, poz. 88).

II.
1.

CHARAKTERYSTYKA MIASTA BUKOWNO

Poło enie
Bukowno administracyjnie poło one jest w zachodniej cz ci województwa

małopolskiego, miedzy Krakowem a Katowicami, w jednakowej odległo ci (około 40 km) od
obu miast.
Przyrodniczo Miasto poło one jest na granicy Jury Krakowsko - Cz stochowskiej i Wy yny
l skiej (na wysoko ci około 300 – 350 m. npm.), a dokładniej na granicy mezoregionów
okre lanych jako Pagóry Jaworznickie i Wy yna Olkuska. Obszar w cało ci znajduje si w
zlewni Białej Przemszy.
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Rys. 1. Powiat Olkuski – podział administracyjny

W obecnych granicach administracyjnych Bukowno zajmuje obszar 63,4 km². Jego
rozci gło
Uchwał

z północy na południe wynosi ok. 7,4 km, a z zachodu na wschód ok. 13,2 km.
Rady Miejskiej nr XVII/149/96 Miasto zostało podzielone na 6 jednostek

pomocniczych: Centrum Południe, Centrum Północ, Podlesie, Bór Biskupi i Prze , Stare
Bukowno i Przymiarki, Wod ca.

2.

Demografia
Według danych Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej liczba

mieszka ców Miasta Bukowno na dzie

31.12.2003 r. wynosi 10910 osób. G sto

zaludnienia wynosi 172 mieszka ców na km2. Rozdział ludno ci w poszczególnych
dzielnicach ukazuje tabela nr 1.

-13-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabela 1. Ludno

Miasta Bukowno
OSIEDLE

LICZBA MIESZKA CÓW

Centrum Południe

2 144

Centrum Północ

5 516

Podlesie

352

Bór z Przeniem

536

Stare Bukowno z Przymiarkami

1 655

Wod ca

707
Suma

10 910

ródło: Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2004-2013 dla Miasta Bukowno

3.

Gospodarka
Miasto ma charakter przemysłowy. Funkcja ta jest zwi zana głównie z Zakładami

Górniczo-Hutniczymi „Bolesław” S.A. Głównym obszarem działalno ci firmy jest
wydobywanie rud cynkowo-ołowiowych, ich przerób na koncentraty oraz produkcja
koncentratów cynku i jego stopów. Drugim du ym Zakładem - posiadaj cym główne tereny
eksploatacyjne na terenie Bukowna - jest PCC Rail Szczakowa S.A wydobywaj cy piasek
kwarcowy o parametrach techniczno-jako ciowych umo liwiaj cych jego wielorakie
zastosowanie. Kopalnia jest równie licz cym si na Górnym l sku przewo nikiem towarów
masowych, zwłaszcza w gla i odpadów pow glowych.
Ł cznie w obu wymienionych powy ej firmach znajduje zatrudnienie 2828 osób, z czego 627
to mieszka cy Bukowna.
Oprócz dwóch potentatów przemysłowych, na terenie Miasta działa szereg mniejszych
zakładów. S to mi dzy innymi:
-

Przedsi biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "Diana" Sp. z o.o. ;

-

"Boloil" Sp. z o.o.;

-

"Bolsped" Sp. z o.o.;

-

„Bolesław-Recykling” Sp. z o.o.;

-14-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Bol-Therm” Sp. z o.o.;

-

Ocynkownia – Stalprodukt Sp. z o.o.;

-

Przedsi biorstwo „Arkop” Sp. z o.o.;

-

Schneider Elektric Industries Polska Sp. z o.o.

Na terenie Bukowna do

pr nie rozwija si prywatna przedsi biorczo . W Urz dzie Miasta

zarejestrowanych jest około 1100 podmiotów gospodarczych aktualnie prowadz cych
działalno , której głównym przedmiotem jest handel.
W Bukownie działalno

rolnicza ma charakter marginalny, wynika to z powierzchni

u ytków rolnych (zajmuj one ok. 823 ha, z czego tylko 607.8 ha gruntów ornych) oraz z
bardzo du ej zawarto ci metali ci kich w glebach.

4.

Rze ba terenu
Obszar Miasta poło ony jest w mezoregionie Wy yna

zachodnia i południowa obejmuje Kotlin

l ska – Północna. Cz

Biskupiego Boru – subregion wyłoniony

z południowej cz ci regionu Kotlina Przemszy. Cz

północno - wschodnia Bukowna

znajduje si na wzniesieniu Garbu Z bkowickiego, subregionu na południowo – wschodnim
kra cu Progu rodkowotriasowego.
Najwy sze naturalne kulminacje na terenie Bukowna osi gaj

405 m. n.p.m.,

wyst puj na północ i wschód od Podlesia. Południowo wschodnia cz

Miasta cechuje

najwi ksze zró nicowanie rze by wyra aj ce si

znacznymi wzgl dnymi ró nicami

wysoko ci, 35 – 65 m. pomi dzy dolinami i wierzchowinami wzgórz oraz około 60 m.
w stosunku do gł boko wci tej doliny rzeki Sztoły. Nachylenie stoków jest zró nicowane.
W zasypanej kopalnej dolinie w południowej cz ci Podlesia najcz ciej wynosi ok. 2 %,
w obr bie wzgórz zmienia si w zakresie od 2 % do ponad 30 %. Ponad 30 % nachylenia
maj te zbocza w górnym biegu doliny Sztoły. Urozmaicona rze ba z gór

wiadkiem

(Diabla Góra -383m n.p.m.) oraz brak znacz cych odkształce antropogenicznych decyduj
o najwy szych walorach rze by w tym rejonie.
Obszarem o znacz cych walorach rze by jest północno zachodnia cz

obszaru

Bukowna. Morfologia progu rodkowotriasowego jest tam bardziej monotonna, lecz wzdłu
granicy Miasta rozcina go przełomowa Dolina Białej Przemszy, wci ta około 55 m. w Garb
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zwarte, opadaj do płaskodennej doliny potoku

Warwas. W dolnej cz ci nachylenie stoku wynosi najcz ciej 2-8 %, w górnej gdzie stok
rozcina ławice skał w glanowych, nachylenie jest bardziej zmienne od ok.5 % do 20-25 %.
Wysoko

zmienia si od około 50 m. przy Przełomie Okradzionowskim do około 30-35 m.

w rejonie Cyzowizny i centrum Bukowna. W szczytowych partiach wzgórz liczne s
niewielkie kamieniołomy i łomy.
Dolina Białej Przemszy na pograniczu Sławkowa i Bukowna posiada płaskie dno
o szeroko ci 300-400 m. W obr bie Kotliny Biskupiego Boru ma szeroko

300-600m

i miejscami dwa poziomy triasowe. O wysokich walorach rze by wiadczy tu swobodnie
meandruj ce koryto Białej Przemszy podlegaj ce naturalnym procesom morfodynamicznym.
Cz

Garbu Z bkowickiego poło ona na północ od centrum Bukowna cechuje

stosunkowo rozległa wierzchowina na wysoko ci 340-345 m. n.p.m. w postaci łagodnych
kulminacji o nachyleniach do 5 %. Stoki garbów maj najcz ciej nachylenie 5-12 %, a ich
ekspozycje s bardzo zró nicowane.
Dolina rzeki Sztoły jest przykładem gł bokiej doliny erozyjnej , jest w ska, gł boka i
kr ta. Zmianom morfologicznym koryta towarzyszy przebudowa zboczy doliny. Jest to wynik
skumulowanego oddziaływania obni onej bazy erozyjnej uj cia Sztoły oraz przepływów
zwi kszonych zrzucanymi wodami kopalnianymi. Jest to układ dynamiczny i wra liwy na
mo liwie du e zmiany przepływów w rzece.
Rejon Kotliny Biskupiego Boru posiada rze b
przekształcon

terenu niemal całkowicie

antropogenicznie. Zlikwidowana została pierwotna powierzchnia równiny

erozyjno – denudacyjnej z wydmami. W procesie rekultywacji kształtowane s monotonne
skarpy. Niemal płaskie, lekko nachylone w kierunku zachodnim dno odkrywki poło one jest
od kilkunastu do przeszło dwudziestu metrów poni ej wyj ciowej powierzchni terenu.
Głównymi antropogenicznymi elementami rze by, dominuj cymi w krajobrazie s :
rozległe wyrobisko poeksploatacyjne PCC Rail Szczakowa S.A, hałda odpadów hutniczych,
odcinki nasypów kolejowych w dolinie Białej Przemszy i w dolinie potoku Warwas si gaj ce
8-10 m. wysoko ci oraz wyrobisko po eksploatacji piasku w rejonie ul. Puza i linii kolejowej
Bukowno – Sławków. Pozostałe istotniejsze antropogeniczne formy rze by to liczne mniejsze
wyrobiska piasku, kamieniołomy i łomy skał w glanowych, w rejonie Tłukienki, wietliki
i roznosy sztolni odwadniaj cych zło a rud cynkowo – ołowiowych, zrekultywowana hałda
pogórnicza kopalni „Bolesław” oraz pozostałe nasypy i wci cia kolejowe i drogowe
wysoko ci ponad 3 metrów.
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5.

Klimat
Miasto Bukowno nale y do krainy klimatycznej l sko - krakowskiej. rednia roczna

temperatura powietrza wynosi 7,1°C. Najcieplejszym miesi cem roku jest lipiec ze redni
temperatur 16,6°C, a najchłodniejszym stycze ze redni temperatur –3,4°C. Najwy sze
i najni sze rednie ekstremalne temperatury powietrza notuje si tak e w tych miesi cach,
natomiast absolutne ekstrema zaobserwowano w czerwcu (max.) i w lutym (min.). rednio
w całym roku notuje si

82 dni z przymrozkiem, pierwsze przymrozki przypadaj

na

wrzesie , a ostatnie wiosenne na maj. Liczba dni z mrozem w rejonie Bukowna waha si
w przedziale od 40 do 60 dni. Na obszarze Miasta istnieje podobie stwo w kształtowaniu si
temperatur z tym, e w znacznych zagł bieniach terenu (wyrobiska popiaskowe, doliny
niezabudowane) w okresach antycyklonalnych (pogoda bezwietrzna i wy owa) mog
wyst powa w godzinach wieczornych, nocnych i porannych zastoiska chłodnego powietrza
o temperaturze ni szej od otoczenia, ekstremalnie do około 7°C. Roczna suma opadów dla
obszaru Bukowna wynosi 832 mm. W przebiegu miesi cznym najwi ksze sumy opadów
przypadaj na okres ciepły (od maja do sierpnia), kiedy w strukturze opadów przewa aj
wydajne opady burzowe. Najmniejsze sumy opadów notowane s w pocz tkach jesieni
(wrzesie , pa dziernik) oraz zimie (luty). rednie roczne zachmurzenie w oktanach wynosi
6,5, przy czym najbardziej pochmurnym miesi cem jest listopad, a najbardziej pogodnym
wrzesie . W ci gu roku wyst puje 59 dni z mgł . Maksimum jej wyst powania przypada na
miesi ce jesienno - zimowe. O ile jesieni maj one charakter mgieł radiacyjnych, o tyle zim
cz sto s pochodzenia adwekcyjnego (napływ cieplejszych mas powietrza). Przewa aj cym
kierunkiem wiatru dla Miasta Bukowna jest sektor zachodni (od SW po NW), z którego
pochodzi prawie 45 % przypadków wiatru. Omawiany teren charakteryzuje si do
liczba cisz (ponad 17 % przypadków). rednia pr dko

du

wiatru waha si w granicach od 2,4

m/s przy kierunku południowym do 3,5 m/s przy kierunku zachodnim.
Warunki przewietrzania s ogólnie korzystne, gdy przewa aj wzniesienia o przebiegu
łagodnym z kierunkami najcz ciej wiej cych wiatrów: zachodnich i wschodnich. Jedynie
lokalnie, w przypadku dolin o przebiegu południkowym s

mniej korzystne. Ponadto

pogorszone warunki przewietrzania wyst puj równie w zwi zku z intensywn zabudow
mieszkaniow

utrudniaj c

swobodny przepływ powietrza. Dotyczy to szczególnie
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form rze by terenu, otoczony od południa, zachodu i wschodu zwartymi kompleksami
le nymi, a od północy szerokim nasypem kolejowym. Przy pogodzie wy owej szczególnie,
gdy dochodzi do inwersji temperatury, wyst puj tutaj warunki do tworzenia si zastoisk
zimnego powietrza (w ni ej poło onych partiach terenu), a przy kontakcie z lasem mgieł.
W takich warunkach zim dochodzi do koncentracji zanieczyszcze , pochodz cych w tym
przypadku głównie z niskiej emisji.
Warunki nasłonecznienia s
wyst puj

ogólnie korzystne. Tereny o nasłonecznieniu najlepszym

głównie w zachodniej cz ci Starego Bukowna – na południe od ulicy

Sławkowskiej oraz na południowych stokach wzniesie

wapiennych w Podlesiu.

W pierwszym przypadku obszar ten wynosi około 11 ha, a w drugim około 8 ha.

6.

Budowa geologiczna
Podło e skalne w rejonie obszaru Bukowna stanowi utwory karbonu, permu, triasu,

trzeciorz du i czwartorz du.
Starsze ogniwa karbonu to iłowce, mułowce i piaskowce tworz ce warstwy
malinowickie, na których zalegaj mułowce, iłowce, piaskowce i zlepie ce oraz pokłady
w gla kamiennego warstw sarnowskich i grodzieckich. Bezpo rednio pod pokryw
czwartorz dow , w południowo – zachodniej cz ci miasta, wyst puj piaskowce i zlepie ce,
a podrz dnie mułowce z pokładami w gla zaliczane do warstw rudzkich. Zapadaj generalnie
w kierunku południowym do południowo – wschodniego, stanowi c cze

południowego

skrzydła waryscyjskiej antykliny Olkusz – Sławków.
Na skałach karbonu zalegaj niezgodnie osady dolnego permu. Zlepie ce my lachowickie
pod osadami czwartorz du ci gn si łukiem od Sierszy, poprzez rejony Biskupiego Boru,
Ryszki i dalej w kierunku północno – zachodnim, a tak e w rejonie Pustyni Starczynowskiej.
Na powierzchni zlepie ce wyst puj na wschód od zabudowa Biskupiego Boru. W kierunku
północno – wschodnim zapadaj pod młodsze ogniwa permsko – triasowej monokliny,
nachylonej w kierunku północno wschodnim. Iłowce i mułowce (gliny sławkowskie) zalegaj
lokalnie na zlepie cach my lachowickich. Na powierzchni odsłaniaj

si

na północ od

zabudowy Przymiarek oraz na południe od Bukowna – Starej Wsi. W północno – zachodniej
cz ci Bukowna wiry, zlepie ce, piaski i piaskowce dolnotriasowe wypełniaj obni enia
erozyjne w starszych osadach ilastych. Na nich zalegaj margle dolomityczne b d wapienie
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południowym zboczu

winiejgóry, Jaminiej Górze, mi dzy stacj

kolejow

Bukowno,

a kompleksem ogrodów działkowych, a tak e na północ od zabudowa Podlesia. Wy sze
ogniwa triasu tworz

wapienie i margle warstw gogoli skich, dolomity kruszcono ne,

dolomity diploporowe – buduj one wzgórza w północnej i wschodniej cz ci Bukowna.
Warstwy gogoli skie, dolne wykształcone s jako wapienie płytowe i faliste z wkładkami
margli, ponad którymi le

ciemno ółte g bczaste wapienie komórkowe. Te ostatnie s cz sto

słabo zdolomityzowane. Górne ogniwa warstw gogoli skich tworz wapienie zlepie cowate
mikrytowe i krystaliczne, przedzielone wapieniami falistymi. Górne lub dolne warstwy
gogoli skie s

stosunkowo cz sto lokalnie zdolomityzowane. Warstwy gogoli skie

o mi szo ci do 25 – 35 metrów niezdolomityzowane zawieraj liczne szcz tki kopalnej
fauny.

Na

przedmiotowym

obszarze

brak

warstw

gorazdeckich,

terebratulowych

i karchowickich w ich pierwotnym wapienno marglistym wykształceniu. Warstwy te s
całkowicie zdolomityzowane. Lokalnie strefa dolomityzacji obejmuje tak e wy sze ogniwa
triasu.
Efektem dolomityzacji, z któr zwi zane jest powstanie rud cynku i ołowiu jest stref w pełni
przekrystalizowanych, brunatnych, ółtych i szarych dolomitów kruszcono nych o mi szo ci
40-70 m.
Dolomity diploporowe, szare lub brunatne, kawerniste z licznymi, lecz słabo zachowanymi
skamieniało ciami stanowi
Osi gaj mi szo

najwy sze ogniwo triasu wyst puj ce na terenie Bukowna.

ponad 20 metrów.

Warstwy tarnowickie i boruszowickie (dolomity, margle i łupki ilaste) w s siedztwie
Bukowna zalegaj na terenie Jaworzna Szczakowej, pod pokryw osadów czwartorz du.
Iłowce, mułowce i wapienie górnego triasu wyst puj na południe od Sierszy oraz w rejonie
Bolesławia.
Osady jury i kredy zostały całkowicie zerodowane podczas paleoge skich ruchów
tektonicznych. Powierzchnia wychodni triasu jest silnie urozmaicona przez procesy erozyjne
oraz ruchy tektoniczne.
Osady permu i triasu w północnej cz ci Bukowna tworz monoklin nachylon pod
niewielkim k tem w kierunku północno – wschodnim. Monoklina ta jest strzaskana licznymi
uskokami dopiero na północ od Bukowna, przykrywa ona o waryscyjskiej antykliny Olkusz
– Sławków fałduj cej osady dewonu i karbonu. Południowe skrzydło tej antykliny zalega pod
całym terenem Bukowna. W zachodniej cz ci miasta powierzchniowe osady triasowe poci te
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erozyjne oraz ruchy tektoniczne, zalegaj osady kenozoiczne.
Trzeciorz d reprezentuj plioce skie wiry kwarcowe, odsłoni te na niewielkiej powierzchni
w wyrobisku PCC Rail Szczakowa S.A, na zachód od Biskupiego Boru. W stropie osadów
przed czwartorz dowych wyci ta jest 40-60-cio metrowej gł boko ci dolina pra Przemszy,
przebiegaj ca ze wschodu na zachód. Jej szeroko

przekracza 1000 metrów. Mniejsza,

boczna forma uchodziła do niej z lewej strony, pomi dzy Podlesiem i Biskupim Borem.
Kopalne obni enia dolinne oraz pozostałe obni enia erozyjne wypełniaj zró nicowane osady
czwartorz dowe. W dolinie pra Przemszy, na preglacjalnych mułkach piaszczystych zalega
kilkumetrowej mi szo ci glina zwałowa oraz seria iłów zastoiskowych zwi zanych ze
zlodowaceniem południowopolskim. Szeroko rozprzestrzenione były piaski i

wiry

wodnolodowcowe usypane podczas zlodowacenia rodkowopolskiego. W wielu miejscach
osady te zostały zerodowane, a w obni eniach przykryte młodszymi utworami. Omawiana
seria piaszczysto wirowa o mi szo ci 20-30 metrów wypełnia kopaln dolin pra Przemszy.
Utwory powierzchniowe, najszerzej rozprzestrzenione na terenie Bukowna to piaski sto ków
napływowych usypanych w młodszym pleistocenie. Lokalnie zawieraj
mułków lub

wirów. Zajmowały niemal cał

Z ostatnim pi trem zimnym (vistulian), wi

zachodni

i południow

przewarstwienia
cz

miasta.

si mułki, iły piaski i wiry rzeczne buduj ce

teras Białej Przemszy 5-8 metrów ponad poziomem rzeki. Młodoplejstoce skie i holoce skie
s pokrywy zwietrzelinowe i rumoszowe w dolnych partiach stoków wzgórz zbudowanych
z utworów triasowych. Na przewianej powierzchni piaszczystych sto ków napływowych
powstały pokrywy piasków eolicznych oraz uformowały si wydmy.
Współczesne osady to przede wszystkim mułki, piaski i iły pokryw aluwialnych den dolin
Białej Przemszy, Sztoły i potoku Warwas.

7.

Zasoby surowców mineralnych
Działalno

górnicza w granicach administracyjnych Bukowna si ga XIII wieku, gdy

w rejonie Tłukienki rozpocz to eksploatacj rud srebra i ołowiu. Pierwotne ograniczona była
ona do rejonu wychodni dolomitów kruszcono nych na wzgórzach, ponad poziomem wód
gruntowych. Po wydr eniu sztolni odwadniaj cych, gł boko

i zasi g wydobycia wzrosły

do 35-45 metrów i obj ły tereny do 50 metrów od sztolni. W granicach Bukowna były to
sztolnie: Starczynowska, Czartoryjska, odnowiona w XIX wieku. W tym okresie zacz to
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kopalnia „Bolesław”

eksploatuj ca zło e o tej samej nazwie do lat 90-tych XX wieku. Na terenie Bukowna
wydr ono szyby: „Mieczysław”, „Południowy” oraz sztolnie: zachodni – odprowadzaj c
wody do potoku Warwas oraz południow – równoległ do sztolni czartoryjskiej. Wydobycie
koncentrowało si głównie poza terenami gminy. W 1992 roku kopalnia „Bolesław” została
postawiona w stan likwidacji, a zamkni to j 30 czerwca 1998 roku. Po dzi dzie wydobycie
prowadz kopalnie „Pomorzany” i „Olkusz” poło onych na terenach s siednich.
Górnictwo rudne spowodowało gł bokie zmiany rodowiska w północno – wschodniej cz ci
Bukowna. Powierzchnia terenu została odkształcona wyrobiskami powierzchniowymi
i polami szybików oraz w skutek powstawania zapadlisk, nieraz o znacznych rozmiarach,
a tak e w rezultacie usypywania hałd. Stosunki wodne ulegały zmianom na du

skal ,

w rezultacie odwadniania zło a sztolniami, pó niej wspomaganego pompowaniem wód.
Zanikły lokalne cieki zast pione kanałami odwadniaj cymi. Obni ono znacznie poziom wód
podziemnych. Degradacji uległy gleby, a szata ro linna podlegała przekształceniom
wynikaj cym zarówno ze zmiany stosunków wodnych, jak i pozbawiania ro linno ci pól
wydobywczych. Towarzysz ca kopalniom przeróbka rudy i wytop metali wpłyn ły na
zanieczyszczenie wód powierzchniowych i trwałe zanieczyszczenie osadów aluwialnych,
nagromadzono du e ilo ci odpadów, z których wymywane były do gruntu i wód znaczne
ilo ci zanieczyszcze . Substancje wprowadzane przez wiele lat do atmosfery (w tym metale
ci kie) skumulowały si w glebach, zawieraj cych ju z przyczyn naturalnych znaczne ilo ci
ołowiu, cynku i kadmu. Konsekwencj jest degradacja gleb i ro linno ci.
W ramach prac zabezpieczaj cych i rekultywacyjnych w kopalni „Bolesław” zlikwidowano
cze

wyrobisk, szyby, odci to sztolni

dołowych. Zrekultywowano du

południow , ograniczono pompowanie wód

hałd na północ od Tłukienki. W ramach prac zwi zanych

z okre leniem zagro enia ze starych zrobów na powierzchni

likwidowanego obszaru

górniczego „Bolesław I” wykonano „Ocen zagro enia powierzchni terenu w zasi gu O.G.
„Bolesław” z tytułu prowadzonej eksploatacji podziemnej przed 1945 rokiem oraz
eksploatacji współczesnej…” (lata 1992-1993). Wyznaczone zostały 3 kategorie przydatno ci
terenów do zagospodarowania. Ograniczenia zagospodarowania okre lono dla terenów
kategorii „C”, gdzie zaleca si całkowite wył czenie z mo liwo ci zabudowy (istnieje ryzyko
wyst pienia deformacji nieci głych o rozmiarach >9metrów) oraz kategorii „B”, gdzie
zabudowa jest nie wskazana, lecz dopuszczalna przy spełnieniu wymogów zabezpieczenia
obiektów budowlanych przed mniejszymi deformacjami. Uzupełnieniem było „Okre lenie
wielko ci stref wył czonych z mo liwo ci zabudowy wokół zlikwidowanych wyrobisk
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Sposób likwidacji wi kszo ci tych wyrobisk nie jest znany. W miejscach, gdzie wyznaczone
strefy zagro enia obejmuj tereny zainwestowane (zabudowa, drogi), w obu opracowaniach
zaleca si przeprowadzenia szczegółowego sprawdzenia skuteczno ci likwidacji wyrobisk
metodami geofizycznymi i wiertniczymi, a w przypadku stwierdzenia pustek – wypełnienie
ich.
Zgodnie z tre ci pisma Tmi: 287/2003 z dnia 21.07.2003 r. wystosowanego do Zarz du
Miasta Bukowno przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, w obr bie cz ci terenu
górniczego „ZGH Bolesław” S.A., poło onego w granicach administracyjnych Bukowna dla
rejonu znajduj cego si na zachód od terenu zakładowego ZGH wyznaczona została strefa
obj ta kat. B przydatno ci terenów do zabudowy dla której dopuszcza si wznoszenie budowli
pod warunkiem odbioru wykopu fundamentowego przez uprawnionego geologa lub
zabezpieczeni budowli na mo liwo

wyst pienia deformacji nieci głych o rednicy do 3

metrów.
15 pa dziernika 2003 roku Minister

rodowiska udzielił Zakładom Górniczo-Hutniczym

„Bolesław” nowej koncesji (nr 8/2003) na wydobywanie rud cynku i ołowiu z cz ci zło a
„Olkusz” i ustanowił obszar górniczy „Olkusz I” oraz teren górniczy „ZGH Bolesław I”,
poło one w cało ci poza terenem Bukowna. Koncesja ma wa no

do 15 pa dziernika 2013

roku.
W obr bie osadów piaszczystych udokumentowane zostały zło a piasków podsadzkowych
„Szczakowa – Pole I” oraz „Szczakowa – Pole II”. Zło e „Szczakowa – Pole I” obejmowało
tereny w Bukownie, Jaworznie i Sławkowie, a zło e „Szczakowa – Pole II” tereny
w Bukownie i Jaworznie. Eksploatacja piasku prowadzona jest od 1954 r. W miar post pu
robót górniczych zachodziła potrzeba zmian dokumentacji złó , w tym zmian ich granic. Dla
zło a „Szczakowa Pole I” wykonana została dokumentacja geologiczna w kategorii B w 1978
r. zmieniana dodatkami: nr 1 z 1987 r. oraz nr 2 z 1999 r. Dodatek nr 2 okre la aktualne
granice zło a. Dokumentacja w kategorii B, wykonana w 1997 roku okre la nowe granice
zło a „Szczakowa – Pole II” obejmuj ce jedynie wschodni cze

dokumentowan uprzednio.

Równolegle sporz dzono dokumentacj geologiczn w kategorii B+C2 zło a „Szczakowa
– Pole III”, rozliczaj c zasoby nieobj te nowym zło em „Szczakowa – Pole II”. Zło e
„Szczakowa – Pole III” pozostaje zło em rezerwowym o znacznych zasobach bilansowych, w
wi kszo ci zalegaj cych na terenie Jaworzna. W 1975 roku ze zło a „Szczakowa – Pole I”
zostało wyodr bnione zło e piasków kwarcowych formierskich udokumentowane w kategorii
B+C1.
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piasków podsadzkowych: „Pustynia Bł dowska (obszar pozostały)” oraz „Szczakowa
– Bukowno” udokumentowane w kategorii B. Udzielenie koncesji na eksploatacj zło a
„Szczakowa – Bukowno” konsekwentnie sprzeciwiaj si władze samorz dowe Olkusza.
PCC Rail Szczakowa S.A. prowadzi wydobycie w oparciu o koncesje nr 60/93 udzielon
przez Ministra Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych i Le nictwa w dniu 05.05.1993 r.
zmienian pó niejszymi decyzjami. Decyzja BKk/OZ/839/96 z dnia 13.05.1996 r. ustanawia
obszary górnicze OG „Szczakowa II” dla zło a piasku podsadzkowego „Szczakowa – Pole I”,
OG „Szczakowa III” dla złó piasku podsadzkowego „Szczakowa – Pole II” oraz „Siersza –
Misiury”(zło e w cało ci poza granicami Bukowna) oraz OG „Szczakowa IV” dla zło a
piasków formierskich „Szczakowa”. Dla wymienionych obszarów górniczych ustanowiony
teren górniczy „Szczakowa”. Decyzja Wojewody Małopolskiego
z dnia 12.11.2002 r. przedłu a wa no

R.V.K .7415/35/2002/2

koncesji do 31.12.2018 r.

Eksploatacja piasków podsadzkowych prowadzona jest aktualnie w obr bie OG „Szczakowa
II” na obszarze około 20 ha, OG „Szczakowa III” na obszarze 65 ha (w dwóch partiach),
a piasków formierskich w obr bie OG „Szczakowa IV” na obszarze około 13 ha. Dalsze
plany eksploatacji piasków podsadzkowych obejmuj

obszar około 98 ha w obszarze

górniczym „Szczakowa II”. Wydobycie piasków formierskich w OG „Szczakowa IV”
przewiduje si na obszarze około 23 ha. Koryto Sztoły chronione jest filarem ochronnym.
PCC Rail Szczakowa S.A prowadzi sukcesywn rekultywacj wyeksploatowanych wyrobisk
w kierunku le nym, zgodnie decyzjami Burmistrza Miasta Bukowno oraz Kierownika Urz du
Rejonowego w Olkuszu z lat 1993-1998. Aktualnie jest rekultywowany teren o powierzchni
29 ha w obr bie obszaru górniczego „Szczakowa III” .
Eksploatacj piasku obj te było 2185 ha terenów w granicach administracyjnych Bukowna,
co stanowi ponad 1/3 obszaru gminy. Skutkiem eksploatacji jest przekształcenie rze by
terenu, likwidacja pokrywy glebowej i ro linnej na znacznych obszarach, przekształcenia
stosunków wodnych, w tym obni enie mo liwo ci retencyjnych czwartorz dowych warstw
wodono nych. W trakcie rekultywacji wprowadza si ponownie zadrzewienia o charakterze
le nym, znacznie ró ni ce si od naturalnych zbiorowisk. Odtwarzanie si pokrywy glebowej
i kształtowanie naturalnych zbiorowisk ro linnych jest procesem bardzo długotrwałym.
W północno – zachodniej cz ci Bukowna, na terenie wychodni permskich iłów
sławkowskich udokumentowano zło a ceramiki budowlanej „Przymiarki i Bukowno Stare”.
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kamieniołomów i łomów. Niektóre s ekstensywnie eksploatowane. Przy kamieniołomie na
Jaminiej Górze działa piec wapienniczy. Starosta Olkuski nie wydawał koncesji na
eksploatacj jakiejkolwiek kopaliny na obszarze Bukowna.

8. Zasoby wodne
8.1. Wody podziemne
W rejonie Bukowna wyst puj pi tra wodono ne: czwartorz dowe, triasowe, permskie
oraz karbo skie.
Obszar Bukowna jest zasobny w wody podziemne. W obr bie czwartorz dowego pi tra
wodono nego wyró niono Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 453 (GZWP) Bór Biskupi,
natomiast w obr bie triasowego pi tra wodono nego cz

Miasta obejmuje GZWP nr 454

Olkusz – Zawiercie.
GZWP 453 Bór Biskupi zawiera wody nadaj ce si do celów konsumpcyjnych. Jest
całkowicie odkryty hydrologicznie, a jego wra liwo

na zanieczyszczenie pot guje

prowadzona nieopodal wielkoobszarowa eksploatacja piasku. Zasobno

zbiornika została

ograniczona w wyniku wyeksploatowania górnej warstwy wodono nej i drenowania wód
podziemnych sieci rowów odprowadzaj cych wod z wyrobisk.
GZWP 454 Olkusz – Zawiercie jest zasilany w wychodniach znajduj cych si
w północnej i wschodniej cz ci Bukowna. Jest drenowany wyrobiskami kopal rud cynku
i ołowiu. Aktualnie zasi g leja depresji zwi zanego z odwadnianiem podlega zmianom
powodowanym zako czeniem odwadniania wyrobisk kopalni „Bolesław” oraz rozpocz ciem
eksploatacji gł biej poło onego zło a „Olkusz-Podpoziom” w Olkuszu.
Na terenie Bukowna oba zbiorniki wód podziemnych obj te s

obszarami najwy szej

ochrony.
Wody pi tra permskiego i karbo skiego s ujmowane studniami zasilaj cymi lokalne
wodoci gi w Podlesiu i Borze Biskupim. Dla uj cia wód podziemnych w Podlesiu zostały
wyznaczone strefy ochrony bezpo redniej i po redniej. Dla uj cia wód podziemnych w Borze
Biskupim wyznaczona jest jedynie strefa ochrony bezpo redniej.
Na terenie Bukowna dla potrzeb basenu Miejskiego O rodka Sporty i Rekreacji działa uj cie
wód czwartorz dowych. Inne uj cia nie s wykorzystywane.
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8.2. Wody powierzchniowe
Główny odbiornikiem wód płyn cych przez Bukowno jest Biała Przemsza. Na terenie
Bukowna znajduj si trzy dopływy tej rzeki, a mianowicie: rzeka Sztoła, potok Warwas oraz
Kanał Główny.
BIAŁA PRZEMSZA – płynie północno zachodnim obrze em Miasta, na znacznym odcinku
stanowi c naturaln

granic

z gmin

Sławków. Długo

tej rzeki wynosi 65,77 km,

powierzchnia zlewni od ródeł do poł czenia z rzek Czarn Przemsz wynosi 876,6 km2.
Charakter przepływu Białej Przemszy w du ym stopniu został ustalony pod wpływem
naturalnych warunków hydrogeologicznych panuj cych w rejonie Pustyni Bł dowskiej.
Ponadto rzeki Biała i Sztoła nios du e ilo ci wód z odwodnienia górotworu, zwi kszaj c w
ten sposób znacznie przepływy na rzece w okresach suchych.
SZTOŁA – jest najwi ksz rzek przepływaj c przez obszar Bukowna. Na całej swej
długo ci znajduje si

w zasi gu leja depresji wywołanego odwodnieniem PCC Rail

Szczakowa S.A, a w rezultacie obni eniem naturalnego zwierciadła wody podziemnej w
pi trze czwartorz dowym poni ej poziomu wody w Sztole. Rzeka Sztoła zasilana jest przez
rzek

Bab , do której poprzez kanał południowy odprowadzane s

wody kopalniane

pompowane z szybów „Stefan”, „Bronisław”, „Chrobry”. Górny odcinek rzeki, do uj cia
Baby, niesie bardzo mało wody, okresowo wysycha. Przy czym paradoksalnie w wy ej
poło onej cz ci rzeki poło onej powy ej Polis płynie wi cej wody ni na odcinku pomi dzy
t miejscowo ci , a uj ciem Baby. Obserwuje si stopniowy zanik wody w rzece na odcinku
pomi dzy Polisem, a Podpolisem. Dalej koryto rzeki jest suche i tylko okresowo płynie w nim
woda.
Poni ej uj cia Baby zmieniaj si całkowicie warunki hydrologiczne Sztoły. Koryto wypełnia
si wod . Ilo ci przepływaj cej w nim wody s stosunkowo du e, cechuj ce si regularno ci
i mał zale no ci od warunków meteorologicznych panuj cych w obszarze zlewni. Tu
przed uj ciem do Białej Przemszy cz

wody jest ujmowana przez uj cie Górno l skiego

Przedsi biorstwa Wodoci gów w Ryszce dla zaopatrzenia ludno ci w wod pitn .
POTOK WARWAS – wypływa z pól poło onych na wschód o Wod cej. Jego całkowita
długo

wynosi 6,3 km. Warwas przyjmuje oczyszczone cieki z kompleksu przemysłowego
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cieków komunalnych. W górnym biegu potoku koryto jest uregulowane, stosunkowo
gł bokie (ok.1,5m). Stanowi ono tzw. roznos sztolni zachodniej. Jego redni spadek wynosi
ok. 0,7 %. W rodkowym i dolnym biegu Warwas płynie w płaskodennej dolinie tworz c
liczne rozlewiska, na ogół nie jest uregulowany, koryto jest płytkie i nie umocnione.
KANAŁ GŁÓWNY – jest sztucznym ciekiem powstałym dla odwodnienia wyrobisk PCC
Rail Szczakowa S.A. Przyjmuje wody przez rozbudowan sie kanałów pokrywaj cych
odkrywki. Obok wód opadowych i poziemnych istotnym

ródłem zasilania jest woda

infiltruj ca z koryta rzeki Sztoły. Warto ci przepływów wzrastaj
dorzecza, a na granicy z Jaworznem przekraczaj

wraz z przyrostem

3

1m /s. Dobrej jako ci wody Kanału

Głównego s wykorzystywane do celów zaopatrzenia ludno ci w wod pitn oraz do celów
przemysłowych. Planuje si równie w górnej cz ci jego zlewni, budow zbiornika wodnego
zasilanego wodami jego dopływu. Uj cie Górno l skiego Przedsi biorstwa Wodoci gów w
Maczkach pobiera 28,3 m3/min wody. Planuje si

równie du e uj cie wód dla celów

przemysłowych.
Kanał Główny oraz liczne rowy odwadniaj ce odkrywki maj koryta ziemne. W krótkim
czasie ulegaj

naturalizacji, tworz c warto ciowe siedliska dla rozwoju wielu cennych

gatunków ro lin i zwierz t.

8.3. Zaopatrzenie w wod
Obszar Miasta jest w pełni uzbrojony w sie

wodoci gow . Wła cicielem sieci

wodoci gowej jest Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu,
w którym Miasto Bukowno posiada 16,4 % udziałów.
Długo

sieci w mie cie Bukowno wynosi 59,3 km, w tym poł czenia prowadz ce do

budynków o ł cznej długo ci 22,5 km. W 2002 roku zu ycie wody z wodoci gów wyniosło
328,8 dam3.
Zwarta sie uzbrojenia w układzie pier cieniowym zlokalizowana jest na północy Miasta,
szczególnie w rejonie Miasta Bukowna. Obszar Miasta zasilany jest z Stacji Uzdatniania
Wody „Olkusz”. Przewody zasilaj ce maj

rednic od

300 do

100.

W kilku miejscach przewody wodoci gowe prowadz wod poza obszar Miasta. Na terenie
Bukowna funkcjonuj dwa inne, niewielkie systemy wodoci gowe. Pierwszy z nich zasila w
wod Bór Biskupi, a drugi Podlesie. Oba lokalne wodoci gi bazuj na własnych uj ciach wód
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niezale nie, brak jest

hydraulicznych poł cze mi dzy nimi.

9.

rodowisko przyrodnicze

9.1. Lasy
Na obszarze Bukowna szat ro linn zdominowały zbiorowiska le ne, które zajmuj
74 % powierzchni. S to w wi kszo ci lasy nale ce do PGL Lasy Pa stwowe. Na wschód
i północ od Podlesia nale
osiedla nale

do Nadle nictwa Olkusz, a lasy poło one na zachód od tego

do Nadle nictwa Chrzanów. Lasy prywatne przewa aj w cz ci północnej.

S dla nich opracowane uproszczone plany urz dzenia lasów. Wszystkie lasy na terenie
Bukowna nale

do kategorii lasów ochronnych, głównie jako lasy uszkodzone przez

przemysł. Lasy w rejonie Pustyni Starczynowskiej s lasami glebochronnymi.
W strukturze siedliskowej dominuj bory sosnowe. S to zespoły boru wie ego i boru
mieszanego wie ego, rzadziej zespoły boru suchego. Ponadto w rejonie Podlesia wyst puj
tak e lasy wy ynne, a w ród nich wyst puj ca w Polsce, ciepłolubna buczyna storczykowa.
Porasta ona zbocza Diablej Góry. Lasy ł gowe wyst puj rzadko w skimi pasami w dolinach
cieków.
Niekorzystn cech bukowia skich lasów jest przewaga monokultury sosnowej rosn cej
w ubogich siedliskach i terenach odwodnionych. Lasy te s przewa nie słabo odporne na
niekorzystne czynniki rodowiskowe.
Lasy sadzone w odkrywkach popiaskowych uzyskuj cz sto lepsze warunki siedliskowe
(nawo one, wy szy poziom wód gruntowych), posiadaj te bardziej urozmaicony skład
gatunkowy.

9.2. Obszary i obiekty chronione i proponowane do ochrony
9.2.1. Rezerwat „Diabla Góra”
Na terenie miasta znajduj si biocenozy o charakterze zbli onym do naturalnych,
miejsca proponowane do obj cia ochrona prawn . Planowano utworzenie rezerwatu przyrody
Diabla Góra o powierzchni 26 ha. Obecnie proponuje si utworzenie na tym terenie zamiast
rezerwatu u ytku ekologicznego (stanowisko Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody).
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383m n.p.m. i stanowi doskonały punkt widokowy. Jest

zbudowana z triasowych, cz ciowo zdolomityzowanych, płytowych wapieni falistych.
Interesuj cym zjawiskiem jest wyst powanie obok siebie wzgórz w glanowych i form
wydmowych, co jest typowe dla Wy yny Krakowsko - Cz stochowskiej, ale rzadkie dla
Wy yny

l skiej. Zaobserwowa

tu mo na du e urozmaicenie rze by terenu, znaczne

zró nicowanie wysoko ci, strome stoki, wzgórza oraz dobrze zachowan jaskinie. Szata
ro linna charakteryzuje si wyst powaniem zbiorowisk le nych – buczyny, wie ego boru
sosnowego. Na całym obszarze wyst puje wiele gatunków chronionych i rzadkich. Rosn tu
storczyki, głownie buławniki, kruszczyk szerokolistny, łobik koralowy, czosnek skalny.
9.2.2. Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych
Na terenie Miasta znajduje si północno zachodni fragment Parku Krajobrazowego
„Dolinki Krakowskie”. Jego granice ustala Uchwała Nr III/11/80 Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 1980 r. w sprawie utworzenia Zespołu Jurajskich
Parków

Krajobrazowych

w

granicach

województwa

Katowickiego.

Zasady

zagospodarowania tego obszaru oraz przylegaj cego do niego od strony północno –
wschodniej obszaru chronionego krajobrazu reguluje Rozporz dzenie Nr 17/95 Wojewody
Katowickiego z dnia 1 lutego 1995 r. w sprawie ochrony krajobrazu jurajskiego na terenie
województwa katowickiego. Dla terenu parku krajobrazowego istnieje projekt planu ochrony.
Aktualnie trwaj prace do jego uchwalenia.
9.2.3. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Sztoły”
W dniu 18 wrze nia 1996 r. Uchwal Nr XIX/161/96 Rada Miejska w Bukownie
wprowadziła ochron indywidualn „Doliny rzeki Stoły wraz ze stref ochronn ”.
Dolina rzeki Sztoły posiada ogromny walor krajobrazowy z uwagi na swój kształt – gł boko
wci tej w lu ne piaski znajduj ce si w jej podło u. Dolina jest przewa nie kr ta o stromych
zboczach, szczególnie w górnym biegu. W rodkowym biegu jej przepływy s wysokie.
Woda ma lekko turkusowe zabarwienie (wody gł binowe pompowane z utworów
wapiennych), co dodatkowo wzmacnia walory krajobrazowe. Pocz wszy od dolnej cz ci
rodkowego biegu rzeki dno doliny si rozszerza. Od tego miejsca zaczynaj si tworzy
rozlewiska. Koryto Sztoły posiada całkowicie naturalny charakter.
Dolina Sztoły ulega silnej antropopresji, polegaj cej na ci głych zmianach stosunków
wodnych w jej obszarze zlewniowym, na skutek działalno ci górniczej. Obecnie rzeka w
cz ci górnej biegu okresowo wysycha, a w pozostałej jej cz ci po poł czeniu z kanałem
południowym jej stany s stale wysokie.
-28-
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Tworz

j

głównie gatunki borowe i siedlisk ł gowych, których niedu e powierzchnie

s siaduj z nurtem rzeki. Efektem znacznej jednorodno ci warunków siedliskowych jest
niewielkie zró nicowanie ro linno ci. Zbiorowiska ro linne zwi zane z siedliskami
wilgotnymi i yznymi wykształcone s fragmentarycznie. Wi ksze powierzchnie zajmuj one
jedynie w niedu ych rozszerzeniach mi dzy osadami Polis i Podpolis oraz w dolnym biegu
rzeki. Tam rozlewa si ona najszerzej i silnie podtapia szersze w tym miejscu płaskie dno
doliny.
W szacie ro linnej nie wyst puj rzadkie w skali kraju gatunki i zbiorowiska ro linne.
Stwierdzono wyst powanie 16 gatunków chronionych, obj tych ochron

cisł , ponadto 7

gatunków jest obj te ochron cz ciow .
Dolina Sztoły wraz z otulin obejmuj c przylegaj ce do niej lasy jest proponowana do
ochrony w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
9.2.4. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina rzeki Przemszy”
Du ym walorem przyrodniczym jest równie dolina Białej Przemszy. Dolina tej rzeki
stanowi stosukowo szeroki pas terenu – szeroko

dna doliny waha si od 200 do 500

metrów. Obszar ten nie jest zabudowany, dominuj tereny otwarte, które s poprzecinane
nasypami kolejowymi. Koryto rzeki ma charakter naturalny z licznymi meandrami. Dno
doliny jest podmokłe, szczególnie u uj cia Sztoły, wyst puj ponadto zarastaj ce starorzecza.
Szata ro linna jest zró nicowana i bogatsza ni w dolinie rzeki Sztoły, a siedliska
ro lin s

y niejsze. Wy ej poło one cz ci zboczy doliny porastaj

lasy, w których

gatunkiem panuj cym jest sosna. W dnie doliny wyst puj zadrzewienia i zakrzewienia
o charakterze ł gowym oraz mozaika podmokłych ł k, które w miejscach bardziej mokrych
przechodz w turzycowiska i trzcinowiska. Dobrze rozwini te s strefy ekotonowe, co sprzyja
ró norodno ci gatunków ro lin i zwierz t.
Dolina Białej Przemszy znajduje si

na granicy województw Małopolskiego

i l skiego. W studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Bukowna obszar tej doliny jest wskazany do ochrony w formie zespołu przyrodniczokrajobrazowego.
9.2.5. Obszar chronionego krajobrazu „Dolina Warwasa”
Godna uwagi jest równie dolina potoku Warwas. Ciek ten poni ej ulicy Puza tworzy
rozlewiska w płaskim dnie doliny, którego szeroko
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wilgotne ł ki, turzycowiska i trzcinowiska. Zbiorowiska te s siaduj

przewa nie z terenami le nymi (las mieszany - sosny i brzozy). W górnym biegu od południa
dolina Warwasa graniczy z terenami nieczynnej piaskowni, gdzie nast puje naturalna
sukcesja ro linno ci. W rodkowym biegu od północy graniczy z obszarami zanikaj cego
rolnictwa. W studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Bukowna obszar tej doliny jest wskazany do ochrony w formie obszaru chronionego
krajobrazu.
9.2.6. Pomnik przyrody-Buk Zwyczajny (Fagus sylvatica L.)
Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bukownie z wrze nia 2004 r., została
wprowadzona ochrona indywidualna w drodze uznania za pomnik przyrody drzewa – gatunek
buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.)-rosn cego w Bukownie –Podlesiu. Uchwała wprowadza
zakaz prowadzenia jakichkolwiek czynno ci mog cych spowodowa

uszkodzenie lub

zniszczenie powstałego pomnika przyrody.

10.

Gleby
Na podło u w glanowym w północnej cz ci Miasta wykształciły si

r dziny

brunatne, a w miejscach płytko wyst puj cych skał macierzystych r dziny inicjalne o słabo
wykształconym profilu glebowym. Ni sze cz ci stoków pokrywaj

gleby brunatne.

W dolinie potoku Warwas wyst puj gleby murszowo – mineralne i murszowate. Rozległe
obszary odkrywki PCC Rail Szczakowa S.A, pokrywaj gleby inicjalne lub w ogóle brak tam
pokrywy glebowej.
W cz ci południowej na terenach rolnych przewa aj

gleby brunatne wła ciwe.

W południowej cz ci Podlesia oraz na północny – zachód od Boru Biskupiego wykształciły
si gleby murszowo – mineralne i murszowate. W Borze Biskupim wyst puj równie cenne
przyrodniczo gleby torfowe i murszowo – torfowe, podlegaj ce ochronie. Uzupełnieniem s
niewielkie obszary gleb brunatnych wyługowanych i brunatnych kwa nych oraz bielicowych.
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III

1.

STAN, TENDENCJE ORAZ PRZYCZYNY
PRZEOBRA E
RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO W MIE CIE BUKOWNO

Gospodarka odpadami
Problematyka dotycz ca gospodarki odpadami na terenie Miasta została zawarta w

Palnie Gospodarki Odpadami dla Miasta Bukowno stanowi cym odr bne opracowanie.

2.

Powietrze atmosferyczne
2.1. Uregulowania prawne w zakresie jako ci powietrza
Zagadnienia dotycz ce ochrony powietrza uregulowane s w ustawie z 27 kwietnia

2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z pó niejszymi zmianami).
Regulacje zwi zane z ochron

powietrza opieraj

si

na ustawie i rozporz dzeniach

zwi zanych z ochrona jako ci powietrza oraz ochron przed emisj . Minister rodowiska w
drodze rozporz dzenia okre lił standardy jako ciowe powietrza oraz poziomy odniesienia dla
wskazanych substancji oraz oceny ich przestrzegania. Standardy musz

by

zgodne z

wymaganiami unijnymi, okre lanymi obecnie dyrektyw 99/30.
Celem standardów emisyjnych jest ograniczenie ładunku

gazów i pyłów

wprowadzanych do powietrza, niezale nie od sposobu wprowadzania. Ograniczenie ładunku
mo e by realizowane przez:
normowanie st e emisyjnych dla okre lonych procesów technologicznych,
normowanie wska ników emisji gazów i pyłów na jednostk produktu-ogólna idea
procedur BAT (najlepsza dost pna technologia).
Podstawowym instrumentem, za pomoc którego powinien by kształtowany poziom
emisji i realizowane zasady ochrony powietrza, jest pozwolenie na wprowadzanie gazów
i pyłów do powietrza. Ochrona przed emisjami jest prowadzona równolegle z ochron jako ci
powietrza, gdy te działania wzajemnie si warunkuj . Ustalenie wymaga jako ciowych jest
sprecyzowaniem celów, które powinny by osi gane poprzez odpowiednie kształtowanie
emisji. Zgodnie z art. 85 ustawy PO ochrona powietrza polega na zapewnieniu mo liwie
najlepszej jego jako ci, okre lonej za pomoc
Poziomy te maj

„dopuszczalnych poziomów substancji”.

charakter standardów imisyjnych. Szczególnym rodzajem norm

jako ciowych ustalonych dla powietrza mog
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normowane. Ustalenie wymaga

jako ciowych jest pierwszym etapem działa

na rzecz

ochrony powietrza. Podstawowym zało eniem jest obowi zek dotrzymywania b d
przywracania naruszonych poziomów, kolejnym wi c niezb dnym działaniem jest badanie
ich przestrzegania. Ocena jako ci powietrza i obserwacji zmian prowadzona jest w ramach
pa stwowego monitoringu powietrza.
Do realizacji obowi zku, dokonano podziału terytorium całego kraju na sfery,
pokrywaj ce si z obszarami powiatów, których celem jest dokonanie pomiarów jako ci
powietrza wg ustalonych metodyk, wskazanie obszarów, gdzie wyst puj
dopuszczalnych
przekraczania

poziomów
tych

substancji

poziomów.

w

Ocena

powietrzu

oraz

przestrzegania

przekroczenia

dopuszczalnej

dopuszczalnych

cz sto ci
poziomów

w poszczególnych strefach jest dokonywana rocznie.
Dla obszarów stref, na których stwierdzone zostały naruszenia polegaj ce na
przekroczeniu dopuszczalnego poziomu cho by jednej substancji powi kszonego o margines
tolerancji, konieczne jest przyj cie programu naprawczego, opracowanego przez wojewod
w porozumieniu z wła ciwymi starostami.
W przypadku ryzyka wyst pienia lub przekroczenia alarmowych poziomów substancji
w

powietrzu

powinien

zosta

opracowany

program

działania

naprawczego

lub

ograniczaj cego powstałe zagro enia (plan działa krótkoterminowych). Zgodnie z art. 92
powołanej wy ej ustawy ma on mie

posta

rozporz dzenia wojewody wydanego po

zasi gni ciu opinii wła ciwego starosty. W planie nale y okre li niezb dne działania maj ce
na celu zmniejszenie ryzyka wyst pienia takich przekrocze

oraz ograniczenie skutków

i czasu trwania zaistniałych przekrocze .
Najwa niejsze kategorie wprowadzaj cych gazy i pyły do powietrza:
1. Procesy spalania w produkcji energii oraz transformacja energii, okre lane
równie jako energetyka zawodowa.
2. Procesy spalania w przemy le, okre lane równie jako energetyka
przemysłowa.
3. Procesy spalania paliw w ciepłownictwie i kotłowniach.
4. Procesy produkcyjne, okre lane jako technologie przemysłowe, obejmuj ce
pozostałe procesy, poza spalaniem paliw w poszczególnych rodzajach
przemysłu stanowi

ródło powstania substancji.

5. Transport drogowy i inny.
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składowiska, spalanie odpadów komunalnych, przemysłowych).
7. Gospodarka rolna (uprawy z zastosowaniem nawozów i rodków ochrony
ro lin).

2.2. ródła zanieczyszcze i stan powietrza atmosferycznego.
ródła zanieczyszcze powietrza mo na podzieli na trzy grupy:
I. Na terenie Bukowna oraz w jego najbli szym s siedztwie znajduj si du e zakłady
przemysłowe b d ce wa niejszymi emitorami wpływaj cymi na stan atmosfery. S
to mi dzy innymi:

Ilo

-

PHS „Katowice” oraz Koksownia „Przyja ” w D browie Górniczej;

-

Zespół Elektrowni „Jaworzno” w Jaworznie;

-

Elektrownia „Siersza” w Trzebini;

-

Rafineria „Trzebinia” S.A. w Trzebini;

-

Olkuska Fabryka Naczy Emaliowanych w Olkuszu;

-

Zakłady Chemiczne „Organika Azot” S.A. w Jaworznie;

-

ZGH „Bolesław” S.A. w Bukownie;

-

„Bolesław Recycling” Sp. z o.o. w Bukownie;

-

„Bol-therm” Sp. z o.o. w Bukownie

-

„Arkop” Sp. z o.o. w Bukownie.
wyemitowanych zanieczyszcze przez zakłady znajduj ce si na terenie Miasta

Bukowno zestawiono w tabeli nr 2.
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emitowanych zanieczyszcze

przez zakłady znajduj ce si na terenie

Miasta Bukowno
Rodzaje zanieczyszcze
Nazwa zakładu

Dwutlenek
siarki SO2
[Mg]

Tlenek w gla
CO [Mg]

Dwutlenek
azotu NO2

Metale

Pył

ci kie – Pb, zawieszony

[Mg]

Zn, Cd [kg]

[Mg]

„Arkop” Sp. z o.o.

17,12**

-

3,24**

-

10,42**

„Bol-therm” Sp. z o.o

13,77*

28,06*

11,51*

-

18,4 *

1154,45

71,3

25,16

4,51

ZGH „Bolesław”

484,4**

0,07**

0,56**

2,33**

3,216**

Suma

1 669,74

102,26

40,47

6,84

33,556

„Bolesław Recycling”
Sp. z o.o.

1,52

ródło: Opracowanie własne - * dane za I iII kwartał 2004
** ilo ci z decyzji (nie s przekraczane)
II.Transport
Transport jest odpowiedzialny za emisj do atmosfery: tlenków azotu, tlenku w gla,
wielopier cieniowych w glowodorów aromatycznych.
Przez teren Miasta przebiegaj dwutorowe linie kolejowe PKP, ze stacj osobowo
-towarow w Bukownie, w kierunku wschodnim do Olkusza i Kielc, w kierunku zachodnim
do Katowic i Jaworzna. Po północnej stronie linii PKP przebiega tor szeroki, LHS - Linia
Hutniczo - Siarkowa biegn c od wschodniej granicy Polski do stacji w Sławkowie. Jest ona
zbudowana według norm rosyjskich, z mijank w zachodniej cz ci miasta. Na trasie tej
kursuj lokomotywy spalinowe.
Na terenie Miasta Bukowno jest 65,4 km dróg, których ogólny stan mo na okre li
jako dobry. Nale y podkre li

niekorzystne poło enie Bukowna w stosunku do dróg

szybkiego ruchu. W kierunku południowym w pobli u Jaworzna przebiega autostrada A-4,
a po północnej stronie, przez Bolesław, droga ekspresowa 94.
III.Niska emisja
Wi kszo

budynków w Mie cie Bukowno wyposa onych jest w indywidualne

kotłownie w glowe, które nie wymagaj zgłoszenia instalacji w Urz dzie Miasta. Du a liczba
kotłów to urz dzenia o niskiej sprawno ci, co umo liwia przedostanie si do atmosfery
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s one w kanały kominowe o małej wysoko ci, co sprawia, e bezpo rednio oddziaływaj na
najbli sze otoczenie. Niekorzystne dla atmosfery skutki wywołuje równie niska jako

w gla

u ywanego do opalania.
Tabela 3. Udział ródeł ciepła w emisji zanieczyszcze na terenie Miasta Bukowno
Wielko
Rodzaj substancji

emisji ze ródeł u ytkowuj cych paliwa i energi
[Mg/rok]

Gaz sieciowy

Energi elektryczn

Paliwa stałe –
kotłownie
indywidualne +
system ciepłowniczy

0,02

0,64

569,92

0,04

8,01

210,68

NO2

1,32

3,36

29,64

CO

0,37

4,21

2 062,53

zanieczyszczaj cej

Pył całkowity
SO2

ródło: Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe
dla Miasta Bukowno
Przewa aj cym kierunkiem wiatru dla Miasta Bukowno jest sektor zachodni (od SW
po NW), z którego pochodzi prawie 45 % przypadków wiatru. rednia pr dko

wiatru waha

si w granicach od 2,4 m/s przy kierunku południowym do 3,5 m/s przy kierunku zachodnim.
Ukształtowanie terenu oraz ró a wiatrów maj decyduj cy wpływ na fakt, i przewietrzanie
Miasta nast puje z kierunków zachodnich i północnych.
Z powy szych danych mo na wywnioskowa ,

e bardzo niekorzystny dla stanu

powietrza w Mie cie Bukowno jest napływ zanieczyszcze spoza zachodniej granicy Miasta
tj. z województwa

l skiego, emituj cego 23 % zanieczyszcze

zanieczyszcze gazowych z globalnej ilo ci zanieczyszcze w kraju.
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2.2.1. Monitoring powietrza
Na terenie Bukowna kontrolowany jest jedynie opad pyłu oraz zawarto
ci kich. W 2001 roku wyniósł on 44,5 g/m2 (22 % normy). Zawarto

w nim metali

ołowiu i kadmu

w pyle opadaj cym była najwy sza w województwie małopolskim, mie ciła si

jednak

2

w dopuszczalnych normach. Opad ołowiu wynosił 35,1 mg/m (35 % normy), a kadmu 8,37
mg/m2 (84 % normy).
W rejonie Bukowna najbli sze stacje prowadz ce stały monitoring stanu sanitarnego
powietrza atmosferycznego znajduj si w Olkuszu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego 22 oraz
w D browie Górniczej – Okradzionowie.
Tabela 4.

Wska niki zanieczyszcze powietrza w 2001 roku zanotowane na stacjach
monitoringowych w rejonie Bukowna.

Stacja

Dwutlenek siarki

Dwutlenek azotu

Pył zawieszony

S [ g/m3]

S/Da

S [ g/m3]

S/Da

S [ g/m3]

S/Da

20

0,5

bd

bd

361

0,9

27

0,68

23

0,58

372

0,74

Olkusz ul.
Kazimierza
Wielkiego 22
D browa
Górnicza –
Okradzionów
ródło: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bukowno
S- st enie rednie w roku kalendarzowym, S/Da – stosunek st enia redniego do poziomu
dopuszczalnego.

2.3 Zasoby energii odnawialnych w Mie cie Bukowno
Zgodnie z wydan w 1997 roku przez Komisj Europejsk Biał Ksi g – „Energia
dla przyszło ci – odnawialne ródła energii” – do 2010 roku udział energii odnawialnych
w produkcji energii w krajach Unii Europejskiej ma wynosi , 12 % podczas gdy obecnie
udział ten wynosi około 6 %. W Polsce natomiast udział ten jest ni szy i wynosi około 5 %.
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Dla oceny zasobów wiatru (wykonan

przez Główny Instytut Górnictwa

w dokumencie pt. „Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn
i paliwa gazowe dla Miasta Bukowna”) posłu ono si

u yteczn

energi

wiatru. Dane

dotycz ce czasowo przestrzennej struktury wiatru podano dla Krakowa i Katowic (Bukowno
le y w jednakowej odległo ci od obu miast) i przyj to, e s one reprezentatywne równie dla
Miasta Bukowno.
Energia u yteczna wiatru na wysoko ci 10 i 30 metrów nad powierzchni gruntu dla terenu
o klasie szorstko ci „0” uzyskiwana z 1 m2 skrzydeł siłowni w ci gu roku dla okolic Krakowa
wynosi:
H = 10 m.

403,4 kWh,

H = 30 m.

661,2 kWh,

A dla Katowic:
H = 10 m.

331,6 kWh,

H = 30 m.

543,5 kWh,

Dane te pozwalaj Miasto Bukowno umie ci w strefie IV – niekorzystnej pod wzgl dem
mo liwo ci wykorzystania energii wiatrowej.

2.3.2 Energia geotermalna w Mie cie Bukowno
Energetyka geotermalna postuluje wykorzystanie wód geotermalnych głównie
w postaci ciepła odbieranego bezpo rednio przez wymienniki ciepła. S to rozwi zania
bardzo kosztowne.
Miasto Bukowno le y w Przedkarpackim regionie geotermalnym. Potencjalne zasoby wód
i zawartej w nich energii cieplnej dla tego rejonu przedstawia tabela 5.

-37-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabela 5. Potencjalne zasoby energii cieplnej zawartej w wodach w rejonie Przedkarpackim
Nazwa
regionu

Obszar
2

[km ]

Przedkarpacki 16 000
Bukowno

Formacje
geologiczne

Obj to

Energia

Obj to

wód

geotermalnych cieplna geotermalnych

Trias/jura/kreda/

63,4

wód

trzeciorz d

Energia
cieplna

[km3]

[Mt.p.u.]

[m3/km3]

352

1 555

22 600 000

97 000

1,4

6,2

90 400

97,8

-

[tp.u./km2]

ródło: Projekt zało e do planu zaopatrzenia w ciepło, energi elektryczn i paliwa gazowe
dla Miasta Bukowna
Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, e w granicach Bukowna znajduj si zasoby
wód geotermalnych, których wykorzystanie mogłoby znacznie zmieni warunki zaopatrzenia
Miasta w energi ciepln .
2.3.3 Energia słoneczna w Mie cie Bukowno
W energetyce słonecznej postuluje si

wykorzystywanie aktywnych systemów

z płaskimi kolektorami słonecznymi w półroczu letnim oraz słoneczne systemy pasywne
w budownictwie w okresach wiosny i jesieni. Mo liwo ci wykorzystania energii słonecznej:
przez podgrzewanie powietrza – do ogrzewania pomieszcze i suszarni;
przez podgrzewanie cieczy – do zaopatrywanie w ciepł wod u ytkow ;
przez podgrzewanie ciał stałych – do celów gospodarczych.
Proponuje si maksymalnie wykorzysta energi słoneczn w mie cie Bukowno.
2.3.4 Energia pozyskiwana z biomasy w Mie cie Bukowno
Biomasa wyst puje w nast puj cych postaciach:
pochodzenia ro linnego – drewno (plantacje topoli, wierzby, wikliny, odpady z
przemysłu drzewnego i lasów, słoma (z produkcji zbo a), makulatura, biogaz (z fermentacji
odpadów organicznych);
pochodzenia zwierz cego – biogaz (fermentacja gnojowicy zwierz cej, osadów
ciekowych).
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równie wykorzystanie osadów ciekowych.
Drewno
Na terenie Miasta Bukowno lasy i tereny zadrzewione zajmuj powierzchni 4 517 ha.
Powierzchnia le na znajduje si pod nadzorem dwóch nadle nictw: Nadle nictwa Olkusz –
1 027 ha i Nadle nictwa Chrzanów – 2 652 ha. Z lasów nale cych do Nadle nictwa
Chrzanów pozyskuje si przeci tnie 60 m3/rok drewna opałowego, natomiast z Nadle nictwa
Olkusz pozyskuje si od 100 do 200 m3 rocznie.
Pozyskiwane ilo ci drewna opałowego mog zrównowa y w skali roku 40 Mg w gla
kamiennego. W strukturze zu ycia no ników energii w Mie cie Bukowno drewno ma udział
3 %.
Aby zwi kszy zasoby biomasy nadaj cej si do spalania w celach grzewczych konieczne jest
zadrzewienie nieu ytków wyselekcjonowanymi gatunkami szybko rosn cych drzew,
krzewów lub traw, np.:
Perz grzebieniasty – trawa do obsiewów terenów suchych, kamienistych
i piaszczystych;
Wydmuchrzyca groniasta – trawa do obsiewów terenów suchych;
Miskant olbrzymi – zalecany do zakładania plantacji na terenach ska onych
zanieczyszczeniami przemysłowymi, a tak e piaszczystych, charakteryzuje si
szybkim wzrostem oraz wysokim plonem biomasy z jednostki powierzchni;
Miskant cukrowy;
Słoma
W Polsce produkuje si kotły na słom o mocy od 5 do 500 kW. Produkcja energii ze słomy
jest wysoce efektywna ekonomicznie – koszt jednostki ciepła kształtuje si na poziomie 1/3
ceny ciepła z w gla, 1/5 ceny ciepła z gazu i 1/6 ceny ciepła z oleju opałowego.
Na terenie Bukowna produkcja słomy z terenów uprawy zbó wykorzystywana jest mi dzy
innymi w hodowli zwierz t na pod ciółk .
Osady ciekowe
W Polsce podejmowane s próby energetycznego wykorzystania osadów ciekowych, których
parametry energetyczne zbli one s

do torfu. Gazyfikacje i spalanie gazowe osadów
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w mniejszych

oczyszczalniach cieków w pirolitycznych kotłach FUWI o mocy 0,2 MW. Osady mo na te
miesza z suchym miałem w glowym. Urz dzenia do gazyfikacji osadów ciekowych s
bardzo ekonomiczne. Roczny koszt zaoszcz dzonego w gla równa si cenie jednego kotła
c.o., przy czym wielko

emisji zanieczyszcze

do powietrza jest mniejsza ni

z konwencjonalnych kotłów gazowych.
W Mie cie Bukowno istniej potencjalne mo liwo ci energetycznego wykorzystania osadów
ciekowych, lecz aktualnie nie s one praktycznie mo liwe do wykorzystania.

2.4. Tendencje zmian jako ci powietrza atmosferycznego
Przyjmuj c pesymistyczny wariant stan powietrza atmosferycznego na terenie
Bukowna w obszarach koncentracji zabudowy usługowej, produkcyjnej i składowej oraz
mieszkaniowej, szczególnie wzdłu dróg o wi kszym nat eniu ruchu mo e ulec pogorszeniu.
Pogorszenie b dzie rezultatem:
•

Wzrostu emisji ze ródeł grzewczych,

•

Wzrostu emisji z instalacji wytwórczych na terenach przemysłowych,

•

Wzrostu emisji zanieczyszcze w wyniku intensyfikacji ruchu kołowego.

Skutki b d miały charakter odwracalny. Ich zasi g b dzie lokalny. B d krótkotrwałe (ruch
pojazdów) lub długotrwałe (instalacje).
Scenariusz taki nie musi si

sprawdzi . Bior c pod uwag

„Zało enie polityki

energetycznej pa stwa” mówi ce o:
-

spadku jednostkowego zu ycia energii na cele grzewcze o 16,34 % (do 2015)
wynikaj cy z poprawy stanu ciepłochłonno ci obiektów kubaturowych oraz
zwi kszenia efektywno ci wytwarzania energii cieplnej. (przy zało eniu,
sprawno

e

energetyczna kotłów opalanych paliwem stałym b dzie wynosi 75 %,

kotłów gazowych 90 %, kotłów olejowych 90 %;
-

przyro cie zu ycia energii elektrycznej ogółem w gospodarstwach domowych, rolnych
i o wietlenia ulic o 63 %;

oraz zakładaj c, e Miasto wykona działania zmierzaj ce do:
-

zwi kszenia dwukrotnie udziału wykorzystania biomasy w celach grzewczych;

-

zwi kszenia w bilansie energetycznym Miasta udziału zu ycia gazu ziemnego na
potrzeby ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody.
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e w 2015 roku zapotrzebowanie mocy cieplnej wyniesie 36,4 MW,

natomiast zu ycie energii cieplnej wyniesie 324,3 TJ. Stan prognozowany zu ycia energii na
potrzeby ogrzewania przedstawia si nast puj co:
o zmniejszy si zu ycie energii oraz zapotrzebowanie na moc ciepln o 8 %;
o zmniejszy si

zapotrzebowanie na energi

zmniejszenie emisji zanieczyszcze

pierwotn

o 35 %, co spowoduje

pyłowo gazowych, a praktycznie 100 %

ograniczenia emisji dotyczy b dzie tzw. „niskiej emisji”
Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego, dla nowych

ródeł ciepła nie

dopuszcza si stosowania systemów opartych o spalanie paliw o sprawno ci energetycznej
poni ej 80 %, przekraczaj cych normy emisji pyłów i zanieczyszcze

gazowych nale y

zmodernizowa przy najbli szym remoncie lub przebudowie obiektu wymagaj cej wydania
pozwolenia na budow .
Prognozowane zmiany w wielko ci emisji i kosztach zaopatrzenia w energi wymaga b dzie
prowadzenia przez władze Miasta działalno ci aktywnej, promuj cej efektywne wytwarzanie
i u ytkowanie energii oraz zwi kszenie udziału energii odnawialnych w strukturze paliw.
Wtedy to w efekcie zwi kszenia efektywno ci energetycznej procesów wytwarzania
i u ytkowania oraz w wyniku zmiany struktury zu ycia paliw i energii w stosunku do stanu
aktualnego, zmniejszy si

emisja zanieczyszcze . Emisja zanieczyszcze

ze

ródeł

przemysłowych nie powinna w najbli szych latach ulega zmianom.

3. Gospodarka wodno – ciekowa
3.1.Uregulowania prawne w zakresie ochrony zasobów wodnych
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska podaje, e ochrona wód polega
na zapewnieniu ich jak najlepszej jako ci, w tym utrzymywaniu ilo ci wody na poziomie
zapewniaj cym ochron równowagi biologicznej, w szczególno ci przez:
-

utrzymanie jako ci wód powy ej albo co najmniej na poziomie wymaganym
w przepisach;

-

doprowadzenie jako ci wód co najmniej do wymaganego przepisami poziomu, gdy nie
jest on osi gni ty.
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-

zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania
na obszary,

-

utrzymania równowagi zasobów tych wód.

Odprowadzenie cieków do wód jest mo liwe tylko wtedy, gdy nie b d one wywoływa
takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemo liwiałyby prawidłowe
funkcjonowanie ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody okre lonych dla nich
wymaga jako ciowych, zwi zanych z ich u ytkowaniem wynikaj cym z warunków regionu
wodnego. Oczyszczone cieki komunalne wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny
przekracza najwy szych dopuszczalnych warto ci wska ników zanieczyszcze lub powinny
spełnia minimalny procent redukcji zanieczyszcze . Warto ci wska ników oraz procenty
redukcji zanieczyszcze podane s w zał czniku do Rozporz dzenia Ministra

rodowiska

z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie nale y spełnia przy wprowadzaniu cieków do
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego.
Dla Bukowna, które zamieszkuje ponad 10 000 mieszka ców warto ci dopuszczalne
zestawiono w tabeli nr 6.
Tabela 6. Najwy sze dopuszczalne warto ci wska ników zanieczyszcze lub minimalny
procent
redukcji
zanieczyszcze
dla
oczyszczalni
cieków
komunalnych
w Bukownie.

Nazwa
wska nika

BZT5

ChZTCr

Zawiesiny

Azot ogólny

[mg O2/l

[mg O2/l

ogólne

[mg N/l lub

[mg/l lub

%

lub min % lub min %
redukcji]

redukcji]

% redukcji]

redukcji]

25 lub 70-90

125 lub 75

35 lub 90

15 lub 35

Fosfor
ogólny
[mg P/l lub
%
redukcji]

Dopuszczalne
warto ci lub
min. %

2 lub 40

redukcji
ródło: Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunków, jakie nale y spełni przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska naturalnego.
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rodowiska z dnia 11 luty 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód wprowadza
klasyfikacj wód powierzchniowych. Podaje ono pi

klas jako ci wód w zale no ci od

wielko ci wska ników fizyko – chemicznych i biologicznych.

3.2. Stan oraz ródła zanieczyszcze zasobów wodnych
3.2.1. Stan oraz ródła zanieczyszcze wód podziemnych
W rejonie Bukowna wyst puj pi tra wodono ne: czwartorz dowe, triasowe, permskie
oraz karbo skie.
Obszar Bukowna jest zasobny w wody podziemne. W obr bie czwartorz dowego pi tra
wodono nego wyró niono Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 453 (GZWP) Bór Biskupi,
natomiast w obr bie triasowego pi tra wodono nego cz

Miasta obejmuje GZWP nr 454

Olkusz – Zawiercie.
GZWP 453 Bór Biskupi zawiera wody nadaj ce si do celów konsumpcyjnych. Jest
całkowicie odkryty hydrologicznie, a jego wra liwo

na zanieczyszczenie pot guje

prowadzona nieopodal wielkoobszarowa eksploatacja piasku. Zasobno

zbiornika została

ograniczona w wyniku wyeksploatowania górnej warstwy wodono nej i drenowania wód
podziemnych sieci rowów odprowadzaj cych wod z wyrobisk. Gł boko

drena y si ga

kilkunastu metrów poni ej pierwotnego redniego poło enia zwierciadła wód podziemnych.
Lej depresji wykracza poza obszar GZWP Bór Biskupi, obejmuj c niemal cały obszar Miasta.
Drena trzeciorz dowego pi tra spowodował utrat wi zi hydraulicznej Sztoły i infiltracj
znacznej cz ci prowadzonej przez ten ciek wody w gł b piaszczystego podło a.
GZWP 454 Olkusz – Zawiercie jest zasilany w wychodniach znajduj cych si
w północnej i wschodniej cz ci Bukowna. Jest drenowany wyrobiskami kopal rud cynku
i ołowiu. Aktualnie zasi g leja depresji zwi zanego z odwadnianiem podlega zmianom
powodowanym zako czeniem odwadniania wyrobisk kopalni „Bolesław” oraz rozpocz ciem
eksploatacji gł biej poło onego zło a „Olkusz-Podpoziom” w Olkuszu.
Na terenie Bukowna oba zbiorniki wód podziemnych obj te s
ochrony.
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kopal . Wody wypompowywane s

rur

szybow

umieszczon

w nieczynnym szybie

„Mieczysław”, a wykorzystuje si je do celów technologicznych ZGH „Bolesław”.
Na potrzeby Rejonowego Przedsi biorstwa Wodoci gów i Kanalizacji w Olkuszu wody
pobierane s z kopalni „Olkusz”.
Wody pi tra permskiego i karbo skiego s

ujmowane studniami zasilaj cymi lokalne

wodoci gi w Podlesiu i Borze Biskupim. Dla uj cia wód podziemnych w Podlesiu zostały
wyznaczone strefy ochrony bezpo redniej i po redniej. Dla uj cia wód podziemnych w Borze
Biskupim wyznaczona jest jedynie strefa ochrony bezpo redniej.
Na terenie Bukowna dla potrzeb basenu Miejskiego O rodka Sporty i Rekreacji działa uj cie
wód czwartorz dowych. Inne uj cia nie s wykorzystywane.
Zagro enie zanieczyszczeniem wód podziemnych GZWP 453 Bór Biskupi oraz 454 Olkusz –
Zawiercie jest wysokie w miejscach wychodni utworów triasowych, a rednie w miejscach,
gdzie przykryte s pokryw osadów czwartorz dowych.
W rejonie stawów osadowych oraz nieczynnej hałdy u la hutniczego nale cych do ZGH
„Bolesław” wody poziomu triasowego s

zanieczyszczane zwi zkami wypłukiwanymi

z odpadów. Rejon ten wył czono z GZWP Olkusz – Zawiercie. W ród wypłukiwanych
zwi zków szczególnie niebezpieczne ze wzgl du na swoj mobilno

s siarczany. Lokalnie

i okresowo odnotowuje si zanieczyszczenie wód zwi zkami azotu oraz bakteriologicznie, co
wskazuje na wprowadzanie do wód cieków o charakterze komunalnym.
wód podziemnych, kontrolowana w piezometrach, uj ciach, a tak e w kanałach

Jako

odprowadzaj cych wody drenowane wyrobiskiem Kopalni „Szczakowa”, w zakresie
badanych wska ników fizykochemicznych jest na ogół dobra – spełniaj c wymagania
stawiane wodzie przeznaczonej do spo ycia przez ludzi lub wodzie wykorzystywanej do
zaopatrzenia ludno ci w wod przeznaczon do spo ycia. Prowadzone badania jako ci wód
wskazuj na zmienn zawarto

ołowiu. Warto ci najcz ciej notowane (ok. 0,4 mg/dm3)

spełniaj aktualne wymagania, s jednak wy sze od wymaganych od 2006 roku. Rzadko
mieszcz si w zakresie, jaki b dzie wymagany od 2013 roku. Bada kontrolnych wymaga
zawarto

fosforanów.

W rejonie kompleksu przemysłowego ZGH „Bolesław” wody technologiczne s
znacznie zanieczyszczone siarczanami, wapniem, potasem oraz kadmem. Dlatego te s one
kierowane na przyzakładow oczyszczalni , gdzie poddawane s procesom oczyszczenia,
a nast pnie zrzucane do cieków powierzchniowych. Potencjalne zagro enie obni enia jako ci
i poziomu wód gruntowych stanowi brak kanalizacji w rejonie Podlesia, Boru Biskupiego.
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3.2.2. Stan oraz ródła zanieczyszcze wód powierzchniowych
Zlokalizowany na terenie Bukowna kompleks przemysłowy wywiera istotny wpływ
na stan czysto ci wód powierzchniowych przepływaj cych przez teren Miasta. Głównym
odbiornikiem cieków i wód dołowych ZGH „Bolesław” jest rzeka Biała Przemsza poprzez
dopływy: Kanał Główny, potok Warwas i rzek Sztoł .
BIAŁA PRZEMSZA – płynie północno zachodnim obrze em Miasta, na znacznym odcinku
stanowi c naturaln

granic

z gmin

Sławków. Długo

tej rzeki wynosi 65,77 km,

powierzchnia zlewni od ródeł do poł czenia z rzek Czarn Przemsz wynosi 876,6 km2.
Górny odcinek Białej Przemszy od ródeł do uj cia rzeki Białej charakteryzuje si wysok
czysto ci . St enia siarczanów mieszcz si w przedziale od 40 do 60 mg/dm3, a chlorków
od 12-25 mg/dm3. Niemniej jednak zaznacza si tu wpływ działalno ci ludzkiej, o czym
wiadcz

st enia azotanów przekraczaj ce w pocz tkowym odcinku Białej Przemszy

20 mg/dm3. Jako

Białej Przemszy znacznie pogarsza si po przyj ciu wód kopalnianych.

Według poszczególnych rodzajów zanieczyszcze jako

wód przedstawia si nast puj co:

•

Substancje organiczne – I klasa czysto ci;

•

Substancje nieorganiczne – II klasa czysto ci (siarczany, substancje rozpuszczalne
ogólne);

•

St enia zwi zków biogennych – II klasa czysto ci (azot azotynowy i fosfor ogólny);

•

Zawiesiny – III klasa czysto ci;

•

Substancje specyficzne w tym st enie Zn i Pb – pozaklasowa;

•

Stan hydrobiologiczny i bakteriologiczny – III klasa czysto ci.

Badano równie osady tej rzeki i otrzymano nast puj ce wyniki:
-

zawarto

cynku w przedziałach 2500-5000 mg/kg (trzy razy), 5000-10000 mg/kg

(trzy razy) oraz 10000-25000 mg/kg (trzy razy),
-

zawarto

kadmu w przedziałach 50-100 mg/kg (dwa razy), 25-50 mg/kg (cztery

razy), 10-25 mg/kg (dwa razy),
[Zawarto

w ilo ci równej lub wi kszej: ołowiu – 200 mg/kg, kadmu 7,5 mg/kg, cynku 1000

mg/kg suchej masy w osadach wodnych wydobywanych z cieków w zwi zku z ich regulacj i
utrzymaniem powoduje, e urobek podlega przepisom o odpadach]
SZTOŁA – na całej swej długo ci znajduje si

w zasi gu leja depresji wywołanego

odwodnieniem PCC Rail Szczakowa S.A, a w rezultacie obni eniem naturalnego zwierciadła
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zasilana jest przez rzek Bab , do której poprzez kanał południowy odprowadzane s wody
kopalniane pompowane z szybów „Stefan”, „Bronisław”, „Chrobry”. W punkcie pomiarowo kontrolnym uj cie w Ryszce woda Sztoły w badanych wska nikach odpowiada:
•

substancje organiczne – I klasa czysto ci;

•

Substancje nieorganiczne – I klasa czysto ci;

•

St enia zwi zków biogennych – I klasa czysto ci;

•

Zawiesiny – II klasa czysto ci;

•

Substancje specyficzne w tym st enie Zn i Pb – pozaklasowa;

•

Stan hydrobiologiczny i bakteriologiczny – II klasa czysto ci.

Stwierdzono równie st enia substancji powierzchniowo czynnych znacznie przekraczaj ce
dopuszczalne normy. Badano równie osady tej rzeki i otrzymano nast puj ce wyniki:
-

zawarto

cynku w przedziałach 10000-25000 mg/kg (29 razy z 40 ogółem),

-

zawarto

kadmu ponad 100 mg/kg (25 razy),

-

zawarto

ołowiu w przedziałach >5000 mg/kg (dwa razy) oraz 2500-5000 mg/kg (29

razy).
[Zawarto

w ilo ci równej lub wi kszej: ołowiu – 200 mg/kg, kadmu 7,5 mg/kg, cynku 1000

mg/kg suchej masy w osadach wodnych wydobywanych z cieków w zwi zku z ich regulacj
i utrzymaniem powoduje, e urobek podlega przepisom o odpadach]
POTOK WARWAS – wypływa z pól poło onych na wschód o Wod cej. Jego całkowita
długo

wynosi 6,3 km. Warwas przyjmuje oczyszczone cieki z kompleksu przemysłowego

ZGH „Bolesław” oraz wody drenowane sztolni

Zachodni , a ponadto z oczyszczalni

cieków komunalnych. Badaj c osady tego potoku otrzymano nast puj ce wyniki:
-

zawarto

cynku w przedziałach 10000-25000 mg/kg (31 razy z 44 ogółem) oraz

>25000 mg/kg (26 razy),
-

zawarto

kadmu ponad 100 mg/kg (27 razy) oraz 50-100 mg/kg (cztery razy),

-

zawarto

ołowiu w przedziałach >5000 mg/kg (9 razy), 2500-5000 mg/kg (11 razy),

1000-2500 mg/kg (6 razy) oraz 500-1000 mg/kg (5 razy).
[Zawarto

w ilo ci równej lub wi kszej: ołowiu – 200 mg/kg, kadmu 7,5 mg/kg, cynku 1000

mg/kg suchej masy w osadach wodnych wydobywanych z cieków w zwi zku z ich regulacj
i utrzymaniem powoduje, e urobek podlega przepisom o odpadach]
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„Szczakowa”. Przyjmuje wody przez rozbudowan sie kanałów pokrywaj cych odkrywki.
Obok wód opadowych i podziemnych istotnym ródłem zasilania jest woda infiltruj ca
z koryta rzeki Sztoły. Jako

wód w kanałach odprowadzaj cych wody drenowane

wyrobiskiem Kopalni „Szczakowa” jest dobra i spełnia wymagania stawiane wodzie
przeznaczonej do spo ycia przez ludzi lub wodzie wykorzystywanej do zaopatrzenia ludno ci
w wod przeznaczon do spo ycia. Wyj tkiem jest bardzo wysokie st enie fosforanów
w kanałach na wschód od drogi Bukowno - Bór Biskupi.

3.2.3. Zaopatrzenie w wod
Obszar Miasta jest w pełni uzbrojony w sie

wodoci gow . Wła cicielem sieci

wodoci gowej jest Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu,
w którym Miasto Bukowno posiada 16,4 % udziałów.
Długo

sieci w Mie cie Bukowno wynosi 59,3 km, w tym poł czenia prowadz ce do

budynków o ł cznej długo ci 22,5 km. W 2002 roku zu ycie wody z wodoci gów wyniosło
328,8 dam3.
Zwarta sie uzbrojenia w układzie pier cieniowym zlokalizowana jest na północy Bukowna,
szczególnie w rejonie Miasta Bukowna. Obszar Miasta zasilany jest z SUW „Olkusz”
przewodami o rednicy od Dn 300 do Dn 100. Stacja uzdatniania wody jest własno ci PWiK
Sp. z o.o. w Olkuszu. Wody dla potrzeb SUW pobierane s z Zakładu Górniczego ZGH
„Bolesław” na dwa sposoby:
•

uj ciem podstawowym - bezpo rednio z pompowni głównego odwodnienia przy szybie
„Bronisław” tzw. woda surowa czysta. Pozwolenie wodnoprawne (wydane przez
Wojewod Małopolskiego w dniu 29 grudnia 2003 r. Nr SR.IV.Msa.6811/66/03) zakłada
nast puj ce wska niki ilo ciowe dla w/w uj cia:

Qsr dobowe = 17280 m3/dob ; Qmax dobowe = 21600 m3/dob ; Qmax h = 900 m3/h.
•

uj ciem awaryjnym – bezpo rednio z Kanału Południowego tzw. woda surowa
zanieczyszczona. Pozwolenie wodnoprawne (wydane przez Wojewod Małopolskiego w
dniu 29 grudnia 2003 r. Nr SR.IV.Msa.6811/66/03) zakłada nast puj ce wska niki
ilo ciowe dla w/w uj cia:

Qsr dobowe = 17280 m3/dob ; Qmax dobowe = 21600 m3/dob ; Qmax h = 900 m3/h.
PWiK zobowi zany jest na mocy wspomnianej powy ej decyzji do prowadzenia przy
pomocy przepływomierzy ci głego pomiaru i rejestracji ilo ci wody pobieranej dla potrzeb
produkcji wody pitnej.
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SUW na mocy decyzji Nr SR.IV.Msa.6811/66/03 PWiK Sp. z o.o. w Olkuszu mo e
odprowadza do kanału Roznos D brówka w ilo ci 1600 m3/dob . W ciekach tych nie mog
by przekroczone nast puj ce warto ci dopuszczalne wska ników zanieczyszcze :
pH

6,5 - 8,5;

zawiesiny ogólne

35 mg/l;

chemiczne zapotrzebowanie tlenu

50 mg O2/l;

siarczany

500 mg SO4/l;

elazo

5 mg Fe/l;

substancje ropopochodne

10 mg/l.

Wszystkie w/w wska niki musza by kontrolowane przynajmniej raz na 2 miesi ce.
cieki odprowadzane wylotem kanalizacji technologicznej i opadowej do Kanału Roznos
D brówka nie mog
powodowa

zawiera

formowania si

odpadów oraz zanieczyszcze

pływaj cych i nie mog

osadów lub piany. Nale y równie

prowadzi

pomiary i

rejestracje ilo ci cieków.
W kilku miejscach przewody wodoci gowe prowadz wod poza obszar Miasta. Na terenie
Bukowna funkcjonuj dwa inne, niewielkie systemy wodoci gowe. Pierwszy z nich zasila
w wod Bór Biskupi, a drugi Podlesie. Oba lokalne wodoci gi bazuj na własnych uj ciach
wód podziemnych eksploatowanych przez PWiK z Olkusza.
Na mocy decyzji z dnia 02.11.2001 r. Nr. WS 6223-26/2001 Starosta Olkuski zezwolił na
pobór wody podziemnej w miejscowo ci Podlesie Gmina Bukowno w ilo ci 12 m3/h (i
ł cznym poborze dobowym 150 m3). Starosta nało ył obowi zki prowadzenia kontroli jako ci
wody z cz stotliwo ci raz na kwartał i obserwacji i rejestracji lustra wody z cz stotliwo ci
raz na miesi c. Obowi zkiem jest równie prowadzenie rejestracji poboru ilo ci wody ze
studni z cz stotliwo ci 2 razy na miesi c.
Na mocy decyzji z dnia 06.08.2001 r. Nr. WS 6223-20/2000 Starosta Olkuski zezwolił na
pobór wody podziemnej z utworów permskich ze studni w miejscowo ci Bór Biskupi Gmina
Bukowno w ilo ci 9,6 m3/h (i ł cznym poborze dobowym 150 m3). Starosta nało ył
obowi zki prowadzenia kontroli jako ci wody z cz stotliwo ci raz na kwartał i obserwacji i
rejestracji lustra wody z cz stotliwo ci

raz na miesi c. Obowi zkiem jest równie

prowadzenie rejestracji (raporty dzienne) poboru ilo ci wody ze studni codziennie o stałej
godzinie.
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poł cze mi dzy nimi.

3.2.4. Stan gospodarki ciekowej
Aktualnie istniej ca kanalizacja sanitarna Miasta Bukowno posiada długo

18,9 km,

natomiast kanalizacja deszczowa posiada 6,9 km długo ci.
Skanalizowane jest głównie centrum miasta. Sie kanalizacyjna wykonana jest na ogół
z betonu, PCV. Sie kanalizacji sanitarnej w obr bie Bukowna znajduje si w dobrym stanie
technicznym. Wi kszo

istniej cej sieci kanalizacji sanitarnej wybudowana została

w ostatnim 15-leciu. ródmie cie obsługiwane jest przez sie ogólno spławow , datuj c si
z okresu przedwojennego. Na nowych osiedlach działa kanalizacja rozdzielcza. Cało
cieków powstaj cych na terenie Miasta jest transportowana istniej c sieci do miejskiej
oczyszczalni cieków.
Oczyszczalnia cieków dla Miasta Bukowno powstała w 1965 roku, a w latach 1984-85
dobudowano nast pny ci g technologiczny. Jest to oczyszczalnia mechaniczno biologiczna
o przepustowo ci 1650 m3/d. Po wykonaniu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni cieków
obiekt został ponownie oddany do u ytkowania dnia 29.10.2004 r. po otrzymaniu pozwolenia
wodno prawnego na odprowadzenie oczyszczonych cieków z komunalnej oczyszczalni
cieków w Bukownie do potoku Warwas. Modernizacja oczyszczalni obejmowała zarówno
urz dzenia wchodz ce w ci g technologiczny oczyszczania cieków jak i równie sam wylot
do odbiornika tj. potoku Warwas. Według prowadzonych pomiarów ilo ciowych rzeczywista
cieków dopływaj cych do oczyszczalni waha si w granicach 700 – 920 m3/d. W skład

ilo

oczyszczalni cieków wchodz nast puj ce urz dzenia:
-

zbiornik retencyjny – pompownia cieków;

-

sito - piaskownik;

-

stacja PIX;

-

3 osadniki Imhoffa;

-

dwa reaktory biologiczne SBR;

-

zag szczacz osadu;

-

stacja dmuchaw;

-

stacja odwadniania osadu;

-

zbiornik osadu;

-

pomieszczenie prasy;

-

wiata osadu odwodnionego.
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oczyszczalni dopływały grawitacyjnie systemem

kanalizacji sanitarnej do r cznie czyszczonej kraty umieszczonej w studni zbiorczej
pompowni. Nast pnie tłoczone były do osadników Imhoffa. Po wst pnym mechanicznym
oczyszczaniu

cieki grawitacyjne dopływały do złó

biologicznych. Po zło ach

cieki

doprowadzane były grawitacyjnie do osadników wtórnych i dalej do odbiornika. Po
przeprowadzonej modernizacji cieki doprowadzone do oczyszczalni systemem kanalizacji
zbiorczej poddawane s nast puj cym procesom oczyszczania:
•

oddzielenie grubszych zanieczyszcze na sicie spiralnym,

•

oddzielenie zanieczyszcze ziarnistych w piaskowniku poziomym,

•

wst pne str canie koagulantem PIX,

•

sedymentacja zawiesin łatwo opadaj cych w istniej cych osadnikach Imhoffa.

Ładunki zanieczyszcze oraz ilo

cieków oczyszczonych w bukowia skiej oczyszczalni

zestawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Ładunki zanieczyszcze oraz ilo

cieków oczyszczonych w Miejskiej oczyszczalni

cieków w Bukownie
Rok
Wska niki
Ilo

cieków

oczyszczonych

2002

2003

278 725 [m3/rok]

288 595 [m3/rok]

Ładunek w ciekach [kg/rok]
Dopływaj cych do
oczyszczalni

Odprowadzanych Dopływaj cych do Odprowadzanych
do odbiornika

oczyszczalni

do odbiornika

BZT5

103 964

11 427

119 189

11 543

CHZT

278 725

40 415

337 656

40 980

Zawiesina

135 181

14 493

146 606

14 429

Azot ogólny

32 053

10 312

30 591

12 986

Fosfor ogólny

1 951

836

1731

865

ródło: UM
Podczas pracy oczyszczalni powstaj odpady, które w cało ci odbierane s przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz CTL „Maczki Bór” Spółka z o.o. z siedzib w
Sosnowcu. Ilo ciowe zestawienie odpadów znajduje si w tabeli 8.
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Tabela 8. Ilo ci odpadów powstałych w miejskiej oczyszczalni cieków w Bukownie
Odpady wytworzone

Odpady składowane

Odpady

Skratki

Ustabilizowane

odzyskane

Skratki

Ustabilizowane

[Mg]

[Mg]

[Mg]

[Mg]

[Mg]

2002

16,6

376

-

16,6

376

2003

12,9

346

-

12,9

346

Rok

ródło: UM
Pozostały nie skanalizowany obszar Miasta obejmuje tereny zabudowy jednorodzinnej,
wyposa onej w znacznej mierze w indywidualne urz dzenia do gromadzenia nieczysto ci,
sk d cieki odprowadzane s przewa nie do gruntu ( wiadcz o tym zawarto ci azotanów
w ciekach powierzchniowych) lub odbierane przez uprawnione do tego podmioty. Zgodnie
z art.3 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz 622 z pó niejszymi zmianami) gmina prowadzi ewidencj
zbiorników bezodpływowych w celu kontroli cz stotliwo ci ich opró niania.
Wywóz zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

cieków socjalno – bytowych

winien odbywa si przez firmy posiadaj ce odpowiednie koncesje.
Deformacje terenu wyst puj ce na terenie Bukowna powoduj utrudniony spływ wód. Wody
opadowe ze wzgl du na brak sprawnej kanalizacji deszczowej, gromadz si w zagł bieniach
terenu i okresowo zalewaj posesje i obiekty u yteczno ci publicznej. Stan taki skutkuje
dalszym pogarszaniem si jako ci wód powierzchniowych i podziemnych oraz zagro eniem
stanu sanitarnego miasta ze wzgl du na okresowe gromadzenie cieków sanitarnych oraz
opadowych w nieckach i zagł bieniach terenu.

3.3. Tendencje zmian jako ci zasobów wodnych
3.3.1. Tendencje zmian jako ci wód podziemnych i powierzchniowych
Realizacja ustale

planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Bukowno

skutkowa b dzie powstaniem znacznie wi kszej ni obecnie ilo ci cieków komunalnych.
Prawdopodobnie jest tak e powstanie zwi kszonych ilo ci
Wprowadzanie

cieków przemysłowych do urz dze
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U. Nr 129, poz. 1108) w sprawie sposobu realizacji obowi zków dostawców cieków
przemysłowych oraz warunków wprowadzania cieków do urz dze kanalizacyjnych. Skutki
wprowadzania do rodowiska wi kszej ilo ci cieków b d odwracalne, a ich zasi g mo na
okre li

jako lokalny. Wi kszo

mog cego skutkowa

powstaniem

terenów nowo przeznaczonych do zainwestowania
cieków przewidziana jest do obj cia systemem

kanalizacyjnym zbiorowego odprowadzania cieków, dlatego te zwi kszona ilo

cieków

nie b dzie problemem o du ym znaczeniu.
Ochronie wód powierzchniowych i podziemnych słu

ustalenia nakazuj ce by ulice, parkingi

i place postojowe, place składowe i manewrowe na terenach produkcyjnych itd. miały
powierzchnie szczelne, z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do kanalizacji oraz
powinny by

zaopatrzone w separatory substancji ropopochodnych. Na obszarach nie

obj tych systemem kanalizacyjnym zbiorowego odprowadzania cieków analogiczne tereny
powinny by

wyposa one w urz dzenia zapewniaj ce podczyszczanie wód opadowych

i roztopowych pochodz cych z powierzchni szczelnych, w tym z ulic o du ym nat eniu
ruchu przed ich odprowadzeniem do cieków powierzchniowych i gruntu.
Na terenach przewidzianych do obsługi systemem kanalizacyjnym zbiorowego
odprowadzania cieków, stosowanie zbiorników bezodpływowych powinno by dopuszczalne
tymczasowo, wył cznie do czasu wprowadzenia systemu oraz z zastrze eniem niezwłocznego
podł czenia si do sieci po jej wybudowaniu. Na terenie Miasta Bukowno obowi zek ten nie
jest przestrzegany, a w zwi zku z tym zachodzi podejrzenie niezgodnego z prawem
pozbywania si nieczysto ci ciekłych, co mo e doprowadzi do pogorszenia jako ci zasobów
wodnych.
Terenem, który niezwłocznie powinien zosta skanalizowany jest obszar zabudowy
mieszkaniowej w Podlesiu, szczególnie w strefie ochrony po redniej uj cia wód
podziemnych.
Stosunki wodne panuj ce w Bukownie s wypadkow odwadniania górotworu przez
ZGH „Bolesław” i pompowania wód dołowych do cieków powierzchniowych oraz drena u
wód powierzchniowych i podziemnych przez PCC Rail Szczakowa S.A. W wyniku opisanych
powy ej zjawisk powstały leje depresji i na znacznym obszarze miasta obni ył si poziom
wód gruntowych. W najbli szym czasie mo e nast pi zanik działalno ci górniczej na terenie
miasta, a co za tym idzie zaprzestanie pompowanie wód dołowych.
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Aktualnie w fazie przygotowa znajduje si projekt „Kanalizacja sanitarna i deszczowa
w Bukownie”. Projekt zgodny jest z wytycznymi Narodowego Programu Rozwoju oraz
wynikaj cego z niego Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
których jest spójny z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikaj cymi z polityk
wspólnotowych, a w szczególno ci z polityk ekologiczn Unii Europejskiej. Realizacja
projektu ma na celu ograniczenie ilo ci zanieczyszcze przedostaj cych si do wód i gleb,
a tak e popraw zarz dzania rodowiskiem. W wyniku realizacji zadania nast pi poprawa
stanu rodowiska naturalnego, poprawi si tak e warunki ycia mieszka ców oraz stworzone
zostan korzystne warunki dla rozwoju przedsi biorstw działaj cych zgodnie z zasadami
poszanowania rodowiska. Projekt został podzielony na dwa etapy:
Etap I – obejmuje budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Le na,
Poprzeczna, Mły ska, Grabowa, Olchowa, Brzozowa, Sosnowa, Puza, Sławkowska,
Wod ca, Graniczna, Zielona, a tak e zako czenie prac nad modernizacj oczyszczalni
cieków w Bukownie;
Etap II – obejmuje budow w pozostałej cz ci miasta, tj. ul. 1-go Maja, Zwyci stwa,
Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Mi dzygórze, Wygiełza, Tłukienka, Sławkowska (cz
Wod ca (cz

),

), a tak e Podlesie i Bór Biskupi.

Według harmonogramu kontraktów ostatnie prace budowlane maj si zako czy w IV
kwartale 2006 r.

4.

Hałas

4.1. Uregulowania prawne w zakresie ochrony przed hałasem
Hałas jest zjawiskiem uci liwym o powszechnym zasi gu społecznym – dotyczy
wszystkich obywateli, wpływa niekorzystnie na ich zdrowie, utrudnia ich wypoczynek
i regeneracj sił, pomniejsza efekty pracy ludzkiej, zwi ksza prawdopodobie stwo wypadku
przy pracy. Zagro enie hałasem wyst puje na terenie całego kraju wszystkich działaniach
gospodarki narodowej, w rodowisku zamieszkania, pracy i odpoczynku, w tym równie
w rodowisku naturalnym. Jego ródłem jest działalno
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klimacie akustycznym, przez co rozumie si

zbiór zjawisk akustycznych zachodz cych

w rodowisku wywołanych ródłami hałasu znajduj cymi si w tym rodowisku lub poza
nim.
Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
rodowiska, w szczególno ci poprzez:
•

utrzymanie poziomu hałasu poni ej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,

•

zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on
dotrzymany.
Polskie wymagania w zakresie ochrony rodowiska przed hałasem odnosz s osobno

do dwóch pór doby:
•

16 godzin w porze dziennej w przedziale 6.00 – 22.00,

•

8 godzin w porze nocnej w przedziale 22.00 – 6.00.
Warto ci dopuszczalnych poziomów d wi ku (równowa nych, oznaczanych LAeq)

w rodowisku, zarówno dla pory dziennej jak i nocnej sprecyzowane s w zał czniku nr 1 do
Rozporz dzenia Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 29
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz.
1841). Poziomy te odnosz si do terenów wymagaj cych ochrony przed hałasem.
Na mocy art. 118 ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627,
z pó niejszymi zmianami) wprowadzono obowi zek dokonywania oceny stanu akustycznego
rodowiska dla:
1) aglomeracji o liczbie mieszka ców wi kszej ni 100 tysi cy,
2) terenów poza aglomeracjami, poło onych w zasi gu oddziaływania akustycznego
dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja mo e spowodowa
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach,
3) innych terenów, wskazanych w Powiatowym Programie Ochrony rodowiska.
W Powiatowym Programie Ochrony

rodowiska dla Powiatu Olkuskiego nie

wskazano terenów, poło onych na terenie Miasta Bukowno, dla których nale y wykona
ocen stanu akustycznego.
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4.2. ródła hałasu oraz stan istniej cy
4.2.1. Hałas przemysłowy
Głównym

ródłem hałasu przemysłowego jest działalno

produkcyjna (liczne

zakłady przemysłowe). ródłem hałasu mog by spr arki pracuj ce na zewn trz zakładów
jak i równie praca maszyn, wentylatorów.

aden ze znajduj cych si na terenie Miasta

zakładów nie wyst pił z wnioskiem do Starosty Powiatowego w Olkuszu o przyznanie
decyzji na wytwarzanie hałasu.

4.2.2. Hałas komunikacyjny.
Bardzo cz st przyczyn uci liwo ci powodowanej przez hałas komunikacyjny jest
mi dzy innymi systematycznie wzrastaj ce nat enie ruchu, w skie, obustronnie zabudowane
ulice, niedostateczna jako

nawierzchni i nie zawsze prawidłowe rozwi zania in ynierii

ruchu.
Na terenie Bukowna poziom tego rodzaju hałasu nie był badany. Najwi kszy hałas
powodowany jest przez ruch drogowy i zwi zany jest z funkcjonowaniem w Bukownie
licznych zakładów przemysłowych.

4.2.3. Hałas kolejowy
Wielko

oddziaływania hałasu kolejowego zale y od cz stotliwo ci kursowania

poci gów. Na terenie Miasta Bukowna znajduje si w zeł kolejowy (poł czenie kolejowe
z Jaworznem-Szczakow ). Nale y równie wspomnie o Linii Hutniczo-Siarkowej, która
równie przyczynia si do powstania hałasu.

4.3. Tendencje zmian poziomu emisji hałasu
W przyszło ci wg Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Bukowna przewiduje si wzrost poziomu hałasu. Wynika to z wprowadzenia punktowych
i liniowych ródeł hałasu, którymi mog si sta np. identyfikacja ruchu samochodowego,
w tym ci arówek oraz pojazdów funkcyjnych wynikaj ca z rozbudowy terenów
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intensywno ci, na których dopuszcza si prowadzenie działalno ci usługowej.
Przewidywany wzrost ruchu kołowego wi e si

równie

ze wzrostem hałasu

komunikacyjnego.
Budowa w przyszło ci nowych dróg przyczyni si do ograniczenia wzrostu hałasu na
obszarach chronionych przed hałasem w obr bie Miasta Bukowno oraz Starego Bukowna.

5.

Powierzchnia ziemi

5.1. Uregulowania prawne w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony

rodowiska podaje, i

ochrona

powierzchni ziemi polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jako ci, w szczególno ci poprzez:
-

racjonalne gospodarowanie,

-

zachowanie warto ci przyrodniczych,

-

zachowanie mo liwo ci produkcyjnego wykorzystania,

-

ograniczenie zmian naturalnego wykorzystania,

-

utrzymanie jako ci gleby i ziemi powy ej lub co najmniej na poziomie wymaganych
standardów,

-

doprowadzenie jako ci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie
s one dotrzymywane,

-

zachowanie warto ci kulturowych, uwzgl dnieniem archeologicznych dóbr kultury.

Dla ochrony powierzchni ziemi stworzono przepisy kierunkowe, którymi s

ustawy

szczegółowe:
-

ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych;

-

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

-

ustawa o lasach;

-

oraz liczne rozporz dzenia.

Gleb uznaje si za zanieczyszczon , gdy st enie, co najmniej jednej substancji okre lonej w
Rozporz dzeniu Ministra rodowiska w sprawie standardów jako ci gleby oraz standardów
jako ci ziemi przekracza warto

dopuszczaln okre lan w tym rozporz dzeniu. Wyj tkiem

od tej zasady jest sytuacja, gdy przekroczenie warto ci dopuszczalnej st enia substancji w
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przypadku uwa a si , e przekroczenie nie nast piło.
Standardy jako ci gleby lub ziemi (dopuszczalne warto ci st e ) okre la si dla trzech grup
rodzajów gruntów, z uwzgl dnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej (obszary chronione,
u ytki rolne, grunty le ne, nieu ytki, grunty zabudowane, grunty zurbanizowane, tereny
przemysłowe, itp.).
Dla u ytków rolnych, nieu ytków, gruntów le nych, zabudowanych i zurbanizowanych (z
wył czeniem terenów przemysłowych, u ytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych)
dopuszczalne zawarto ci metali ci kich w glebach zestawiono w tabeli nr 9.
Tabela 9. Dopuszczalna zawarto

metali ci kich w glebach i ziemi do gł boko ci 0,3 m.
Warto

dopuszczalna

Pierwiastek

Jednostka

Ołów - Pb

mg/kg suchej masy

100

Kadm – Cd

mg/kg suchej masy

4

Rt

– Hg

mg/kg suchej masy

2

Nikiel – Ni

mg/kg suchej masy

100

Cynk – Zn

mg/kg suchej masy

300

Mied – Cu

mg/kg suchej masy

150

Chrom -Cr

mg/kg suchej masy

150

st enia

ródło: Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 9 wrze nia 2002 r. w sprawie
standardów jako ci gleby oraz standardów jako ci ziemi.
Według danych O rodka Bada

i Kontroli

rodowiska w Katowicach zawarto

cynku,

kadmu i ołowiu w gruntach rolnych, w poszczególnych osiedlach Miasta Bukowno kształtuje
si jak ni ej:
Cynk (mg/kg)

Kadm (mg/kg)

Ołów(mg/kg)

Obszar

Zakres
zawarto ci

Warto
rednia

Zakres
zawarto ci

Warto
rednia

Zakres
zawarto ci

Warto
rednia

Stare Bukowno

443-5180

1473

4-30

12

124-720

337

Wod ca

115-6780

2414

1-42

15,5

46-1520

547

Bór

600-640

620

5-6

5,7

155-184

164

Podlesie

303-1070

590

4-9

5,6

105-266

157
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ona jako

oraz przydatno

produkcyjn gruntów ornych. Klasyfikacja ta wyró nia 9 klas

glebowych:
-

klasa I – gleby najlepsze,

-

klasa II – gleby bardzo dobre,

-

klasa III a – gleby dobre,

-

klasa III b – gleby rednio dobre,

-

klasa IV a – gleby redniej jako ci lepsze,

-

klasa IV b – gleby redniej jako ci gorsze,

-

klasa V - gleby słabe,

-

klasa VI – gleby najsłabsze,

-

klasa VI Rz – gleby pod zalesienie.

5.2. Ochrona i kształtowanie powierzchni ziemi
Zgodnie z zasadami ochrony powierzchni ziemi działania zmieniaj ce pierwotny
wygl d i funkcj danego terenu wymagaj przeprowadzenia zabiegów rekultywacyjnych
w celu przywrócenia ich pierwotnych warto ci. Ochrona powierzchni ziemi opiera si na
zasadzie zapewnienia jej najlepszej jako ci.
Poj cie to rozumiane jest poprzez:
1. racjonalne gospodarowanie,
2. zachowanie warto ci przyrodniczych,
3. zachowanie mo liwo ci produkcyjnego wykorzystania,
4. ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,
5. utrzymanie jako ci gleby i ziemi co najmniej do wymaganych standardów, gdy nie s
one dotrzymane,
6. zachowanie warto ci kulturowych, z uwzgl dnieniem dóbr archeologicznych.
Warto ci przyrodniczo-krajobrazowe znajduj ce si na terenie Miasta podnosz jej
atrakcyjno

i nale y podj

działania zmierzaj ce do ich ochrony. Nale

do nich:

1. Projektowany rezerwat przyrody „Diabla Góra”
2. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Doliny Białej Przemszy, w tym u ytek ekologiczny
– Skarpa „Chromiska”
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Sztoły
4. Obszar chronionego krajobrazu Doliny Warwasa
5. U ytki ekologiczne
•

„Moczydła” - przy granicy z Jaworznem

•

Bór Biskupi – rodek rozplanowania wsi,

•

ródlisko w Przymiarkach,

•

Oczka wodne przy torach opodal przejazdu do Boru Biskupiego,

•

Stary kamieniołom w lesie pod Sławkowem przy granicy z Podlipiem.

Przyj ta zasada ograniczenia powierzchniowego zakresu eksploatacji piasku ma
pozytywny wpływ na stan powierzchni ziemi na terenie Miasta. Nadmierna eksploatacja
prowadzi do przekształce

wymagaj cych kosztownych i długoterminowych zabiegów

rekultywacyjnych. Poszerzenie istniej cych granic eksploatacji dopuszczalne jest wył cznie
w sytuacji wyczerpania si

aktualnie wydobywanego zło a. Ewentualna rekultywacja

wskazana jest w kierunku wodno - le nym z maksymalnym wykorzystaniem potencjalnych
mo liwo ci terenowych dla rekreacji.

5.3.

ródła zanieczyszcze oraz stan czysto ci gleb
Obszar Miasta Bukowno charakteryzuje si niezbyt du

ró norodno ci pokrywy

glebowej. Jej wykształcenie jest odzwierciedleniem warunków wodnych oraz rodowiska
przyrodniczego, z których zasadnicz rol odgrywa rze ba terenu i rodzaj skały macierzystej.
Pokrywa glebowa obszaru Bukowna wytworzyła si

na podło u skal w glanowych,

a w ni szych partiach wzgórz oraz dolinach na piaskach gliniastych lekkich oraz piaskach
słabo gliniastych lub piaskach lu nych. Ci sze podło e w postaci piasków gliniastych
mocnych wyst puje podrz dnie, głównie na północ od Jaminiej Góry i wschód od Wod cej.
Na podło u w glanowym w północnej cz ci miasta wykształciły si r dziny brunatne,
a w miejscach płytko wyst puj cych skał macierzystych r dziny inicjalne o słabo
wykształconym profilu glebowym. Ni sze cz ci stoków pokrywaj

gleby brunatne.

W dolinie potoku Warwas wyst puj gleby murszowo – mineralne i murszowate. Rozległe
obszary odkrywki PCC Rail Szczakowa S.A, pokrywaj gleby inicjalne lub w ogóle brak tam
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wła ciwe. W południowej cz ci Podlesia oraz na północny – zachód od Boru Biskupiego
wykształciły si gleby murszowo – mineralne i murszowate. W Borze Biskupim wyst puj
równie cenne przyrodniczo gleby torfowe i murszowo – torfowe, podlegaj ce ochronie.
Uzupełnieniem s niewielkie obszary gleb brunatnych wyługowanych i brunatnych kwa nych
oraz bielicowych.
Wszelkie zmiany w

rodowisku glebowym, które wpływaj

aktywno ci, a tym samym obni aj produktywno

na zmniejszenie

gleb, okre la si mianem degradacji.

Degradacja jest procesem naturalnym lub antropogenicznym tj. wynikaj cym z działalno ci
człowieka. Skutkiem działania degradacji jest obni enie jako ci i ilo ci próchnicy w glebach,
zmiany kwasowo ci i struktury gleb, a w konsekwencji spadek zasobno ci i yzno ci gleby.
Na terenie Miasta Bukowno zanieczyszczenie gleb jest jednym z istotnych problemów
zagro e

rodowiska. Obejmuje ono przede wszystkim zanieczyszczenia gleb metalami

ci kimi,

prowadz ce

do

ska e

produktów

i cynkiem. Zakwaszenie gleb przyczynia si

rolnych

m.in.

ołowiem,

kadmem

dodatkowo do pot gowania intensywno ci

pobierania przez ro liny metali, a wi c zwi kszania stopnia ska enia ywno ci.
W latach 1992-1996 O rodek Bada i Kontroli rodowiska prowadził badania zanieczyszcze
u ytków rolnych na terenie byłego województwa katowickiego. Badano zawarto

ołowiu,

kadmu, cynku oraz pH gleby. Na terenie Miasta Bukowno usytuowano 48 punktów poboru
prób do analiz.
W adnym z punktów badawczych na terenie Bukowna zawarto

ołowiu w warstwach

wierzchnich gleby nie była mniejsza ni 100 mg/kg. W siedmiu punktach poło onych wokół
Wod cej zawarto
Zawarto

ołowiu przekroczyła 600 mg/kg.

kadmu w powierzchniowej warstwie gleby tylko w dwóch przypadkach,

w południowej cz ci Podlesia oraz w jednym przypadku na południe od Bukowna Starego
była równa 4 mg/kg. Pozostałe próby z terenu Bukowna zawierały 5 – 38 mg/kg.
W 13 przypadkach zawarto

kadmu była wy sza od 15 mg/kg, a takie warto ci uznaje si za

toksyczne.
Ilo

cynku w kontrolowanych próbach przekraczała 300 mg/kg. W wi kszo ci prób z terenu

Wod cej i Bukowna Starego zawarto

cynku wynosiła ponad 1000 mg/kg.

Stosunkowo wysokie warto ci pH, zwi zane przede wszystkim z w glanowym podło em,
wskazuj , e znaczna cz

omawianych metali znajduje si w postaciach słabo mobilnych

i nie przyswajalnych przez ro liny.
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u ytkowych o ustalonej warto ci (6 klas). Najwy sz

warto

rolnicz

stanowi

gleby

zaliczone do klasy I, najni sz do klasy VI. Na obszarze Miasta Bukowno wyst puj gleby
przewa nie klasy V i VI.
W drugiej połowie lat 90-tych Pa stwowy Instytut Geologiczny swoimi badaniami nt.
zawarto ci ró nych pierwiastków w glebach obj ł północn cz

Bukowna, a do północnej

cz ci odkrywki w Polu II PCC Rail Szczakowa S.A. Dane zawarte w tym opracowaniu
potwierdzaj

silne i bardzo silne zanieczyszczenie u ytków rolnych ołowiem, kadmem

i cynkiem. Maksymalne zawarto ci ołowiu (ponad 600 mg/kg) i kadmu (ponad 15 mg/kg)
odnotowano na terenie ZGH „Bolesław”, Tłukience, Wod cej oraz znacznej cz ci zabudowy
miejskiej Bukowna (w przypadku ołowiu – z wył czeniem terenów na zachód od ul.
Mostowej i Wyzwolenia oraz cz ci Starczynowa na południe od linii kolejowej Kielce –
Katowice, w przypadku kadmu – z wył czeniem terenów na zachód i południe od ulic Nowej
– Kolejowej – Niepodległo ci oraz Starczynowa bez jego północnej cz ci).
Wyra nie mniej ołowiu, kadmu i cynku (odpowiednio: 25-250, 0,5-8, 50-500 mg/kg)
stwierdzono w glebach le nych w s siedztwie wyrobiska PCC Rail Szczakowa S.A.
Na południowy wschód od Przymiarek najcz ciej notowano 50-100 mg Pb/kg, 2-4 mg Cd/kg
oraz 50-250 mg Zn/kg suchej masy gleby, przy bardzo du ym wzro cie zawarto ci tych
metali ku północy.
Analiza powy szych danych wskazuje, e poza terenami wyrobisk po eksploatacji piasku oraz
terenami le nymi, z wył czeniem lasów w s siedztwie Starczynowa, gleby i grunty zawieraj
zanieczyszczenia przekraczaj ce poziom wymagany standardami jako ci gleby i jako ci ziemi
dla

terenów

rolnych,

le nych,

nieu ytków,

a

tak e

terenów

zabudowanych

i zurbanizowanych, z wył czeniem terenów przemysłowych, u ytków kopalnych oraz
terenów komunikacyjnych, zgodnie z rozporz dzeniem Ministra

rodowiska z dnia 9

wrze nia 2002 r. w sprawie standardów jako ci gleby oraz standardów jako ci ziemi (Dz. U.
Nr 165, poz. 1359). Na terenie Wod cej, Starego Bukowna, Tłukienki (według bada
OBiK ), oraz na terenie Wod cej, Tłukienki oraz przewa aj cej cz ci miasta według PIG,
koncentracje ołowiu, kadmu i cynku w glebie przekraczaj standardy okre lone dla terenów
przemysłowych i komunikacyjnych. Cz

badanych pierwiastków pochodzi z opadów pyłów

emitowanych w przeszło ci mi dzy innymi przez hutnictwo metali nie elaznych, cz

jest

rezultatem naturalnej koncentracji. Wyniki bada z cytowanych ródeł s w pewnym zakresie
rozbie ne, znaczna cz

omawianego terenu podległa eksploatacji górniczej, co skutkowało

zaburzeniami w naturalnej zawarto ci metali w powierzchniowej warstwie gleby.
-61-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4. Ro linno
Na terenie Miasta Bukowno wyst puj lasy Skarbu Pa stwa b d ce w zarz dzie
Lasów Pa stwowych. Drzewostany wyst puj ce na terenie Bukowna charakteryzuj

si

stosunkowo małym zapasem i przyrostem, ze wzgl du na słabe siedliska oraz silne
oddziaływanie zanieczyszcze

przemysłowych emitowanych w przeszło ci z ZGH

„Bolesław” S.A. Lasy s bardzo wra liwe na zanieczyszczenia powietrza, a w szczególno ci
gatunki iglaste – sosna, która stanowi najwi kszy udział pod wzgl dem zajmowanej
powierzchni. Drugim gatunkiem pod wzgl dem wyst powania jest buk zwyczajny.
Stosunkowo mało jest wierka i modrzewia. Oddziaływanie zanieczyszcze przejawia si
obni eniem zdrowotno ci i
wymieraniem

gatunków

ywotno ci drzewostanów, zmniejszeniem przyrostów oraz

wra liwszych.

Przesuszenie

siedlisk

powoduje

osłabienie

drzewostanów, trudno ci we wprowadzaniu odnowie , zanikanie wra liwszych na susz
gatunków drzew i runa.

5.5.Tendencje zmian powierzchni ziemi
Ze wzgl du na du e ska enie gleb metalami ci kimi na terenie Miasta Bukowno
działania podejmowane na tym terenie winny zmierza do poprawy ich jako ci. Wymaga to
du ych nakładów i czasu, aby zdegradowane tereny zostały przywrócone do stanu
u yteczno ci.
Na dzie dzisiejszy wykorzystanie terenów północnych Miasta do funkcji rolniczej
jest nie wskazane. Przeznaczenie tych terenów na cele zabudowy mieszkaniowej terenów o
zawarto ci metali ci kich w glebie uznawanej za toksyczn , powodowa b dzie nara enie
mieszka ców na oddziaływanie mog ce niekorzystnie wpływa na zdrowie przy cz stym,
bezpo rednim kontakcie (pył unoszony, prace ogrodowe). Rekomendowane jest utrzymanie
wysokiego pH gleb tych terenów i ich zalesienie lub ewentualnie pozostawienie procesom
naturalnej sukcesji.
Przekształcenia pokrywy glebowej polegaj ce na usuni ciu wierzchniej warstwy
i wył czeniu biologicznej czynno ci gleb b d miały miejsce na terenach przeznaczonych pod
zabudow i pod powierzchnie utwardzone.
Potencjalnym ródłem zanieczyszcze gleb i gruntu mog by nieszczelne zbiorniki
bezodpływowe gromadz ce cieki oraz pojazdy poruszaj ce si w obr bie opisywanym.
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i wi kszych w urz dzenia zapobiegaj ce przenikaniu zanieczyszcze ropopochodnych do
gleby.
Zagospodarowanie terenów przeznaczonych pod rekultywacj

powinno zmierza

w kierunku wodno-le nym, uwzgl dniaj c zró nicowanie warunków terenowych i powi za
funkcjonalnych. Powinna je charakteryzowa

programowa ró norodno

kreowanego

wypoczynku i obsługi u ytkowników odpowiednio do otoczenia tak, aby wykluczy
monotoni rozległego krajobrazu.

6.

Niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne

6.1.Uregulowania

prawne

w

zakresie

niejonizuj cego

promieniowania

elektromagnetycznego
Poj cie niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego wprowadziła ustawa z
dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) Prawo Ochrony rodowiska, która Dział IV
po wi ciła problemowi ochrony rodowiska przed polami elektromagnetycznymi. Ochrona ta
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu rodowiska poprzez:
-

utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poni ej dopuszczalnych lub co
najmniej na tych poziomach,

-

zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy
nie s one dotrzymane.

Zgodnie z art. 234 ustawy Prawo Ochrony

rodowiska pozwolenia na emitowanie pól

elektromagnetycznych wymagaj :
-

linie i stacje elektroenergetyczne o napi ciu znamionowym 110 kV lub wy szym,

-

instalacje

radiokomunikacyjne,

radionawigacyjne

i

radiolokacyjne,

których

równowa na moc promieniowania izotropowo jest równa 15W lub wy sza, emituj ce
pola elektromagnetyczne o cz stotliwo ci od 0,03 MHz do 300 000 MHz.

Aktem

wykonawczym

do

ustawy

Prawo

ochrony

rodowiska,

dotycz cym

promieniowania jest Rozporz dzenie Ministra rodowiska z 30 pa dziernika 2003 (Dz. U.
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w rodowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Rozporz dzenie to
okre la:
-

dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w rodowisku, zró nicowane dla:
terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow ,
miejsc dost pnych dla ludno ci.

-

zakresy cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych, dla których okre la si parametry
fizyczne charakteryzuj ce oddziaływanie pól elektromagnetycznych na rodowisko;

-

metody

sprawdzania

dotrzymania

dopuszczalnych

poziomów

pól

dotrzymania

dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych;
-

metody

wyznaczania

elektromagnetycznych.
Rozporz dzenie okre la równie

zakresy cz stotliwo ci pól elektromagnetycznych, dla

których okre lone zostan parametry fizyczne, charakteryzuj ce oddziaływanie tych pól na
rodowisko, a tak e zakres i sposób prowadzenia bada pól elektromagnetycznych.
6.2.

ródła niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego i jego wpływ na

rodowisko
ródłami emisji niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego s :
-

urz dzenia elektroenergetyczne;

-

stacje przeka nikowe telefonii komórkowej.

W ostatnich latach na terenie Bukowna powstało kilka przeka ników telefonii komórkowej.
Instalacje te emituj niejonizuj ce promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez
anteny w czasie ich pracy. Cz stotliwo

emitowania pól elektromagnetycznych waha si w

granicach od 30 kHz do 300 GHz. W przypadku stacji nadawczych telefonii komórkowej pola
elektromagnetyczne s

wypromieniowywane na du ych wysoko ciach, w miejscach

niedost pnych dla przebywania ludzi.
Ponadto ródłem pól elektromagnetycznych s linie i urz dzenia elektroenergetyczne.
Przez teren Miasta Bukowno przebiega jedynie linia wysokiego napi cia 220 kV.
Brak jest bada

monitoruj cych rodowisko w tym zakresie. Nale y wykona

poziomów nat e

badania

niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego w aspekcie

zagro enia dla zdrowia mieszka ców.
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6.3.

Tendencje

zmian

jako ci

rodowiska

wywołanych

niejonizuj cym

promieniowaniem elektromagnetycznym
Ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie przewiduj
nowych

wprowadzenia

ródeł emituj cych takie promieniowanie, którego nat enie mogłoby znacz co

oddziaływa

na rodowisko. Na terenach przewidzianych pod zabudow

mieszkaniow

w s siedztwie linii wysokiego napi cia w planie wyznaczono nieprzekraczalne linie
zabudowy

dla

zachowania

niezb dnego

dystansu

od

ródeł

promieniowania

elektromagnetycznego.

7. Zagro enia nadzwyczajne rodowiska
Nadzwyczajne zagro enia rodowiska wi

si z mo liwo ci wyst pienia awarii

b d wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Przez teren Bukowna materiały
niebezpieczne przewozi si

liniami kolejowymi Olkusz – Bukowno – Sławków, oraz

Bukowno – Szczakowa. Ponadto transportowane s tras drogow od Bolesławia do terenu
przemysłowego ZGH „Bolesław”. Według informacji Komendy Powiatowej Pa stwowej
Stra y Po arnej w Olkuszu na terenie kompleksu ZGH oraz na terenie MZGK przy
ul. Le nej magazynuje si substancje niebezpieczne w ilo ciach mog cych by przyczyn
powa nych awarii. Zestawienie tych substancji znajduje si w tabeli 10.
Tabela 10. Substancje niebezpieczne znajduj ce si na terenie Miasta Bukowno
Nazwa zakładu
Ocynkownia
„Stalprodukt”
ARKOP
ZGH „Bolesław”

MZGK
ródło: Miejscowy
Ekofizjograficzne

Lokalizacja

Rodzaj substancji

Ilo
[Mg]

ul. Kolejowa 37

Kwas solny

>1

ul. Kolejowa 34a

Kwas siarkowy
>1
Kwas siarkowy
1000
Olej nap dowy
55
ul. Kolejowa 37
Siarczan miedzi
50
Ksenogian sodowo - etylowy
3
Ksenogian sodowo - izomylowy
7
Etylina
16
ul. Le na 7b
Olej nap dowy
17,5
Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Opracowanie
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-

na styku Starego Bukowna i Wod cej (ulice: Wod ca, Sławkowska, i Zielona);

-

w Borze Biskupim (ulice Wiejska i Sierszecka);

-

w Podlesiu (ulica Olkuska).
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IV. OGRANICZENIA
WYNIKAJ CE

I

SZANSE

ZE

ROZWOJU

STANU

MIASTA

PRZEOBRA E

RODOWISKA.
1. Analiza SWOT dla komponentów rodowiska z terenu Miasta Bukowno.
Analizie SWOT poddano ka dy element rodowiska w celu okre lenia szans i zagro e dla
rozwoju Miasta Bukowno oraz sporz dzenia rankingu ogranicze ekologicznych.

Powietrze
Silne strony:
zmniejszenie ilo ci zanieczyszcze gazowych i pyłowych emitowanych do
atmosfery w stosunku do lat 90,
du a ilo

terenów zadrzewionych,

modernizacja procesów technologicznych oraz wprowadzanie nowoczesnych
technologii przez zakłady przemysłowe.
Słabe strony:
niekorzystne warunki wietrzne,
du a liczba zakładów przemysłowych na terenach s siednich gmin,
niekorzystne (ze wzgl du na zanieczyszczenia powietrza) poło enia tras
komunikacyjnych,
wzmo ony ruch kołowy na drogach lokalnych, szczególnie po wprowadzeniu
opłat za korzystanie z autostrad,
brak stacji monitoringu zanieczyszcze powietrza,
du a ilo

emitowanych zanieczyszcze

pochodz cych z niskiej emisji

(miesi ce jesienno-zimowe).
Szanse:
zmiana sposobu ogrzewania gospodarstw domowych w Mie cie,
modernizacja i budowa dróg lokalnych,
regulacje prawne kład ce nacisk na ochron powietrza,
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zalesienia.
Zagro enia:
zwi kszenie ruch kołowego,
napływ zanieczyszcze z województwa l skiego,
brak rodków finansowych społecze stwa umo liwiaj cych zmian sposobu
ogrzewania gospodarstw domowych,
zahamowanie inwestycji wpływaj cych na popraw

stanu powietrza w

o ciennych. zakładach przemysłowych – pogorszenie kondycji finansowej
przedsi biorstw.

Zasoby wodne
Silne strony:
zasobno

w wody podziemne,

dobra jako

wód podziemnych,

dobra jako

wód w Kanale Głównym,

dobra jako

najdłu szego cieku powierzchniowego – rzeka Sztoła,

podnoszenie poziomu lustra wód podziemnych,
modernizacja Miejskiej Oczyszczalni

cieków – wi ksza skuteczno

oczyszczania cieków,
budowa przemysłowej oczyszczalni cieków w kompleksie przemysłowym
ZGH,
mo liwo

wykorzystania podziemnych wód geotermalnych,

kanalizacja sanitarna i deszczowa w wi kszej cz ci Miasta.
Słabe strony:
wra liwo

na zanieczyszczenia głównych zbiorników wód podziemnych,

powstanie leja depresji zwi zanego z eksploatacj

piasku i rud cynku i

ołowiu,
zawarto

azotanów, siarczanów i innych zwi zków chemicznych w ciekach

przemysłowych – niekontrolowane zrzuty cieków,
Szanse:
mo liwo

zagospodarowania rzeki Sztoły na cele rekreacyjne,
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wykorzystania zasobów wód podziemnych do rekultywacji

terenów poeksploatacyjnych w kierunku wodnym,
rozwój turystyki i rekreacji,
rozbudowa sieci kanalizacyjnej Miasta.
Zagro enia:
zanieczyszczenie zasobów wód podziemnych zwi zane ze sprowadzaniem i
przeróbk szkodliwych i niebezpiecznych materiałów dla rodowiska, oraz z
niekontrolowanym zrzutem cieków komunalnych i przemysłowych,
obni enie poziomu lustra wód podziemnych na wskutek post puj cej
eksploatacji piasku,
brak rodków finansowych na inwestycje zwi zane z gospodark wodnociekow .

Powierzchnia ziemi
Silne strony:
•

zasobno

•

regularnie prowadzona rekultywacja – przywracanie pokrywy glebowej na

w surowce mineralne (piasek, gliny, wapienie)

terenach zdegradowanych,
Słabe strony:
•

du a koncentracja w glebach cynku i ołowiu,

•

brak pokrywy glebowej w miejscach eksploatacji piasku,

•

zmiany stosunków wodnych,

•

słaba przydatno

gleb do wykorzystania w rolnictwie.

Szanse:
•

mo liwo

•

zatrudnienie

uprawy ro lin przemysłowych (alternatywne ródła energii),
mieszka ców

przy

otwieraniu

nowych

zakładów

eksploatuj cych surowce mineralne,
•

rekultywacja terenów poeksploatacyjnych w kierunku wodno-le nym –
poprawa wizerunku Miasta.
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•

całkowity zanik działalno ci rolniczej,

•

wył czenie cz ci terenów spod inwestycji przemysłowych,

•

wył czenie cz ci terenów spod inwestycji mieszkaniowych,

•

przesuszanie terenów leja depresyjnego.

Tereny przyrodniczo - cenne
Silne strony:
o du a zasobno

przyrodnicza Miasta (min. formy wydmowe, starodrzewia,

ro liny rzadkie i chronione, pustynia Starczynowska, zespoły przyrodniczo
krajobrazowe – dolina Sztoły i Białej Przemszy),
Słabe strony:
o słaba dost pno , zagospodarowanie i informacja o cennych walorach
rodowiska,
o przekształcenia rze by terenów i walorów krajobrazowych.
Szanse:
o rozwój infrastruktury turystycznej,
o zwi kszanie atrakcyjno ci Miasta pod wzgl dem turystyki i rekreacji,
o stworzenie kompleksu wodno-le nego oraz infrastruktury turystycznej po
rekultywacji terenów po eksploatacji piasku.
Zagro enia:
o nadmierna eksploatacja piasku i drewna,
o funkcjonowanie w wiadomo ci społecze stwa obrazu Miasta Bukowno jako
miejscowo ci zdegradowanej ekologicznie.

Hałas
Silne strony:
budowa obwodnic – eliminacja hałasu drogowego z centrum Miasta,
zaprzestanie wydobycia rud cynku i ołowiu,
dobry stan sieci dróg miejskich,
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Słabe strony:
blisko

linii kolejowej PKP i LHS,

wzmo ony ruch kołowy na drogach lokalnych po wprowadzeniu opłat za
korzystanie z autostrad.
Szanse:
modernizacja i dalszy rozwój sieci dróg miejskich (obwodnice),
Zagro enia
zwi kszenie ruchu kolejowego w zwi zku z otwarciem terminalu w
Sławkowie,
niszczenie sieci dróg miejskich – samochody ci arowe

2. Ranking ogranicze

ekologicznych wpływaj cych na rozwój Miasta

Bukowno
Analizuj c sytuacj

Miasta Bukowno, w kontek cie dalszego rozwoju nale y

podkre li :
•

korzystne poło enie Miasta na szlaku wschód-zachód,

•

dogodne warunki komunikacyjne,

•

wolne tereny pod inwestycje,

•

rozwini t infrastruktur techniczn oraz potencjał kadry technicznej,

•

uzbrojenie miasta w sie kanalizacyjn i wodoci gow .

Dodatkowym zewn trznym czynnikiem sprzyjaj cym rozwojowi Miasta, jest wej cie naszego
kraju do Unii Europejskiej i zwi zana z tym mo liwo

pozyskiwania funduszy z programów

pomocowych dla członków wspólnoty.
Czynniki hamuj ce rozwój Miasta mo na podzieli na dwie grupy:
1. Ograniczenia zwi zane ze stanem rodowiska wynikaj ce z zaniedba w zakresie
ochrony rodowiska w latach minionych.
2. Ograniczenia wynikaj ce z niesprzyjaj cych czynników zewn trznych.
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ekologicznych hamuj cych rozwój Miasta Bukowno, do

pierwszej grupy mo emy zaliczy :
•

degradacj i zanieczyszczenie gleb metalami ci kimi co spowodowało, e cz
terenów została wykluczona spod działalno ci rolniczej, a na pewnych terenach
ograniczono te mo liwo

•

zabudowy mieszkaniowej i inwestycyjnej,

przekształcenia terenu zwi zane z działalno ci górnicz spowodowały liczne zmiany
w szacie ro linnej, zmiany stosunków wodnych a tak e liczne zmiany w krajobrazie,
co powoduje e Miasto Bukowno postrzegane jest przez potencjalnych inwestorów
jako zdegradowane ekologicznie.

Wpływ stanu pozostałych komponentów rodowiska na dalszy rozwój Miasta jest wzgl dny.
Do

drugiej

grupy

ogranicze

wpływaj cych

na

rozwój

Miasta

wynikaj cych

z niesprzyjaj cych czynników zewn trznych nale :
brak rodków na realizacj inwestycji proekologicznych – spadek dochodów
gminy z tytułu pogarszaj cej si sytuacji ekonomicznej kraju,
słabe zainteresowanie inwestorów strategicznych małymi miastami,
wzrost bezrobocia.
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V.

DOTYCHCZASOWA
REALIZACJA
ZADA
W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA W MIE CIE
NA TLE PRZYRODNICZYCH OGRANICZE .
W Mie cie Bukowno prowadzono działania we wszystkich dziedzinach ochrony

rodowiska naturalnego. Działania te prowadzono kompleksowo poprzez eliminacj
zagro e , b d ich minimalizacj , co miało doprowadzi do poprawy jako ci rodowiska
naturalnego. Kompleksowe działania na rzecz ochrony rodowiska obejmowały:
Uporz dkowanie gospodarki odpadami,
Uporz dkowanie gospodarki wodno – ciekowej,
Popraw stanu rodowiska przyrodniczego,
Edukacj proekologiczn mieszka ców.
Raport z sesji Planowania Strategii Rozwoju Miasta Bukowna z roku 1999 ustalił cele
prowadz ce do poprawy stanu

rodowiska naturalnego poprzez realizacj

inwestycji

proekologicznych. W tabeli 11 została zawarta charakterystyka przewidzianych działa .
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ZADANIE

TERMIN WYKONANIA

RÓDŁA RODKÓW

ODPOWIEDZIALNI

1. UPORZ DKOWANIE GOSPODARKI ODPADAMI
Uporz dkowanie gospodarki
odpadami – wyegzekwowanie
stosowania ust. O utrzymaniu

Na bie co

Rada Miasta, Urz d Miasta

porz dku i czysto ci w gminie

Bud et Miasta, Powiatowy Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej, GFO iGW

oraz uchwały rady
2. UPORZ DKOWANIE GOSPODARKI WODNO - CIEKOWEJ
Budowa kolektorów sanitarnych
w zasi gu grawitacyjnego
spływu na istniej c
oczyszczalni – wschodnia
cz

2005

Urz d Miasta

2008

Urz d Miasta,

Bud et Miasta, kredyt bankowy

ulicy Sławkowskiej, -

ulica Wod ca, Le na, Wygiełza,
Tłukienka
Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej: ulica Le na,
Poprzeczna, Mły ska, Grabowa,
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Puza, Sławkowska, Graniczna,
Budowa własnego uj cia wody

2000-2002

Bud et Miasta, PHARE

Urz d Miasta

3. RESTYTUCJA RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Zalesienie gruntów
zdegradowanych

Na bie co

Prawna ochrona walorów
krajobrazowo – przyrodniczych
w Mie cie, w tym realizacja

Urz d Miasta

Bud et Miasta

Urz d Miasta, Lasy
2015

Pa stwowe, Zespół Jurajskich

Bud et Miasta, rodki pomocowe

Parków Krajobrazowych

projektu ochrony rzeki Sztoły
Rekultywacja wodno – le na
terenów poeksploatacyjch z
podziałem strukturalnym na
zadania zwi zane z rekreacj , w
tym budowa zbiornika wodnego

Rada Miejska, Zarz d Miasta, Bud et Miasta, bud et PCC Rail Szczakowa S.A,
2000-2010

PCC Rail Szczakowa S.A

dotacje z funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej

„Bór Biskupi” (30 ha) wraz z
zagospodarowaniem terenu
przyległego
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Edukacja ekologiczna i
podnoszenie wiadomo ci

Na bie co

Urz d, Placówki Kulturalno

ekologicznej mieszka ców

Bud et Miasta

O wiatowe

5. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Likwidacja niskiej emisji przez
modernizacj

ródeł ciepła

2014

ródło: Raport z sesji planowania Strategii Rozwoju Miasta Bukowno
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1. Ocena realizacji działania Nr 1 – Uporz dkowanie gospodarki odpadami
Gospodarka odpadami w Mie cie Bukowno to przede wszystkim realizowany program
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który został przyj ty przez Rad

Miejsk

w Bukownie uchwał nr XXXIII/240/2001 z dnia 20.04.2001 roku. Rozdział IV programu
zwiera harmonogram działa dotycz cy wdro enia programu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych przewiduj cy zakres działa

dla Zarz du Miasta i Miejskiego Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Realizacja zada tego zakresu jest nast puj ca.
Zostały przygotowane i wydrukowane materiały edukacyjno-informacyjne, które nast pnie
pracownicy MZGKiM rozprowadzili w ród społeczno ci Bukowna zamieszkuj cej w domach
jednorodzinnych. Materiały zawierały: broszur informacyjn o wprowadzeniu i zasadach
selektywnej zbiórki, kalendarz z harmonogramem zbiórki oraz informacje o sposobach
i terminach likwidacji wyrobów zawieraj cych azbest i odpadów azbestowych. Równie
w prasie lokalnej („Głos Bukowna”) zamieszczono liczne artykuły informuj ce o selektywnej
zbiórce. Ponadto pracownicy Referatu Ochrony

rodowiska i Rolnictwa udzielali i nadal

udzielaj konsultacji dla mieszka ców we wszystkich sprawach dotycz cych programu.
Ze rodków GFO iGW zostały zakupione i rozstawione w istniej cych „gniazdach” z
kontenerami na odpady komplety pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów.
Obecnie ka de gniazdo wyposa one jest w 4-ry rodzaje pojemników – na stłuczk szklan ,
makulatur , tworzywa sztuczne i odpady balastowe. Odpady te s oddzielnie zabierane i
wykorzystywane lub unieszkodliwiane przy dofinansowaniu ze rodków GFO iGW. Obecnie
programem selektywnej zbiórki obj tych jest ponad 3100 osób mieszkaj cych w domach
jednorodzinnych i wszyscy mieszka cy budynków wielorodzinnych. Odbiory odpadów
odbywaj si w ustalonych terminach tj. 2 razy w miesi cu odpady tzw. balastowe i raz w
miesi cu odpady selektywnie zgromadzone. Wiosn i jesieni ka dego roku w Bukownie
prowadzona jest równie zbiórka odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych.
II ETAP Programu selektywnej zbiórki
Uchwał nr XXXIX/230/2004 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 8 grudnia 2004 r.
przyj to II Etap Programu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mie cie Bukownie.
Etap ten zakłada rozszerzenie systemu selektywnej zbiórki. Mieszka cy domów
wielorodzinnych usuwa b d odpady w 8 punktach zbierania, które wyposa one b d w 6
pojemników na stłuczk szklan kolorow , bezbarwn , makulatur , tworzywa sztuczne, złom
metali i odpady balastowe.
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zobowi zani do gromadzenia odpadów

w odpowiednich pojemnikach lub workach – oddzielnie odpady balastowe, stłuczka szklana
kolorowa, bezbarwna, makulatura, tworzywa sztuczne i złom metali.
Cały system uzupełniony b dzie równie o okresow zbiórk odpadów wielkogabarytowych
i niebezpiecznych. Dla gromadzenia w/w odpadów utworzony zostanie (poprzez adoptowanie
cz ci pomieszcze magazynowych MZGK) Miejski Punkt Zbierania Odpadów.
Wa nym aspektem II Etapu selektywnej zbiórki jest wprowadzenia analizy sprawozda
(sporz dzanych przez podmioty wiadcz ce usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie
Miasta) dotycz cych sposobu i cz stotliwo ci usuwania odpadów. Porównanie pozyskanych
w powy szy sposób danych z danymi ewidencji ludno ci pozwoli na opracowanie wykazów
wła cicieli nieruchomo ci zaniedbuj cych obowi zki dot. post powania z odpadami
i wyci gni cia w stosunku do nich konsekwencji administracyjno prawnych.
Aby zach ci mieszka ców do przyst pienia do programu stosowany b dzie system dopłat do
wywozu odpadów. Z systemu dopłat wył czeni b d jedynie wła ciciele nieruchomo ci,
którzy nie b d gromadzi oddzielnie poszczególnych odpadów.
W efekcie podejmowanych działa na koniec 2005 roku umowami na selektywn zbiórk
powinno by obj te około 90 % osób zaewidencjonowanych w Bukownie.
Miasto Bukowno wprowadziła kontrol w zakresie wypełniania przez wła cicieli
nieruchomo ci obowi zków gromadzenia i usuwania odpadów komunalnych. Cyklicznie, co
pół roku od MZGK i innych podmiotów działaj cych na terenie Miasta, wiadcz cych usługi
w zakresie usuwania odpadów komunalnych, uzyskiwane s

informacje o wywozach

odpadów stałych i płynnych od mieszka ców. Informacje te s opracowywane, analizowane i
na ich podstawie uzyskuje si informacje o osobach nie wypełniaj cych obowi zku usuwania
odpadów. W poprzednich latach wysyłano przypomnienia i wezwania do uregulowania tego
obowi zku.
W 2001 roku Rada Miasta Bukowna wraz z kierownictwem MZGK podj ła działania
zmierzaj ce do budowy stacji przeładunkowej i sortowni odpadów selektywnie zebranych,
mimo informacji o podobnych

zamiarach

w

Zakładzie Gospodarki

Komunalnej

w Bolesławiu. Ze wzgl du na brak rodków finansowych w bud ecie miasta temat budowy
wy ej wymienionych obiektów został zaniechany. Faktycznie odpady te były pocz tkowo
odwo one do ZGK w Bolesławiu, a pó niej tak e do innych podmiotów. Nie było
realizowane sortowanie odpadów na terenie bazy MZGK jak zakładał program. Obecnie
sytuacja nieco si poprawiła, selektywnie zbierane szkło, tworzywa sztuczne i makulatura s
dosortowywane w bazie MZGK w Bukownie. Jednak odbywa si
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lub unieszkodliwiania (tworzywa sztuczne – przekazywane do składowania na składowisku
nale cym do ZGK w Bolesławiu bez ponoszenia opłat za składowanie).
Efekty i koszty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych s

na bie co analizowane

rozliczne w Referacie Ochrony rodowiska i Rolnictwa. Z powy szych działa wynika, e w
2003 roku dofinansowanie do selektywnej zbiórki wyniosło 226 613 zł. A w wyniku
selektywnego gromadzenia zebrano i przekazano do wykorzystania lub unieszkodliwienia
22,23 Mg stłuczki szklanej, 7,54 Mg tworzyw sztucznych, 1,53 Mg makulatury, 0,876 Mg
złomu stalowego, 0,029 Mg złomu aluminiowego.
Obowi zek gromadzenia odpadów i przekazania ich do odpowiednich podmiotów nakłada na
obywateli ustawa o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach. Obecnie, pomimo
kilkuletnich działa edukacyjnych i u wiadamiaj cych, nadal znaczna liczba mieszka ców
Bukowna zaniedbuje wywóz odpadów. Cz

wła cicieli nieruchomo ci nie posiada

odpowiednich umów na wywóz odpadów i w wielu z tych przypadków egzekwowanie
obowi zków jest trudne ze wzgl du na podeszły wiek, zł sytuacj finansow czy patologi
mieszka ców. Cz

osób dokumentuje zani on ilo

wytwarzanych odpadów, nagminne

jest równie podrzucanie mieci do kontenerów przy budynkach wielolokalowych, spalanie
odpadów oraz wywo enie ich na tzw. dzikie wysypiska. Urz dnicy z UM Bukowna
podejrzewaj

równie ,

e powszechnym jest zjawisko podrzucania odpadów osobom

z rodziny lub znajomym i tym samym unikanie opłat za ich usuwanie. W obecnym stanie
wyegzekwowanie pełnej realizacji przepisowych zachowa

musiałoby wi za

si

z kompleksow i regularnie powtarzan kontrol , z udziałem policji i nakładaniem wysokich
odstraszaj cych mandatów, co najmniej kilkukrotnie przewy szaj cych półroczny koszt
wywozu odpadów komunalnych.

2. Ocena realizacji działania nr 2 – Uporz dkowanie gospodarki wodno - ciekowej
Dla uporz dkowania gospodarki wodno – ciekowej wykonano projekt „Kanalizacja
Sanitarna i Deszczowa w Bukownie”. Projekt zgodny jest z wytycznymi Narodowego
Programu Rozwoju oraz wynikaj cego z niego Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, który jest spójny z podstawowymi kierunkami rozwoju wynikaj cym
z polityk wspólnotowych, a w szczególno ci z polityk ekologiczn Unii Europejskiej.
Celem niniejszego projektu jest budowa infrastruktury sanitarnej maj cej zasadniczy wpływ
na ochron

rodowiska oraz zachowanie zasobów naturalnych.
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z infrastruktur towarzysz c umo liwiaj c skierowanie cieków bytowo gospodarczych
z terenu Miasta do oczyszczalni cieków. Z celem technicznym (bezpo rednim) s zwi zane
poni sze cele po rednie:
Cele ekologiczne:
a) Odprowadzenie dodatkowych cieków pochodz cych z terenu miasta, które zostan
zneutralizowane na modernizowanej oczyszczalni cieków,
b) Odprowadzanie cieków deszczowych do odbiorników powierzchniowych,
c) Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych, a tak e u ytkowego poziomu wód
podziemnych,
d) Bezpo rednia ochrona i poprawa stanu czysto ci wody rzeki Sztoły oraz Białej
Przemszy, a zarazem zasobów wód czerpanych przez Zakład Produkcji Wody
w Maczkach,
e) Zachowanie istniej cych warto ci rodowiska oraz walorów krajobrazowych Miasta
Bukowno.
Cele społeczne:
a) Poprawa

konkurencyjno ci

gospodarczej

regionu

poprzez

zwi kszenie

jego

atrakcyjno ci – stworzenie zach ty dla inwestorów poprzez stworzenie warunków do
powstania nowych warunków gospodarczych na terenie Miasta;
b) Rozwój istniej cych na terenie obj tych inwestycj przedsi biorstw poprzez popraw
gospodarki ciekowej – usprawnienie oraz obni enie kosztów neutralizacji cieków;
c) Ograniczenie bezrobocia poprzez zachowywanie istniej cych oraz kreowanie nowych
miejsc pracy;
d) Podniesienie komfortu

ycia mieszka ców poprzez wybudowanie nowoczesnej

infrastruktury sanitarnej i obni enie obci enia bud etów rodzinnych kosztami
neutralizacji cieków komunalnych;
e) Wdro enie prawa wspólnotowego w zakresie infrastruktury ochrony rodowiska
celem zapewnienia zrównowa onego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu.
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a) rozwój małych i rednich przedsi biorstw (M P), produkcyjno usługowych który
aktualnie jest ograniczony z powodu braku mo liwo ci odprowadzania cieków
przemysłowych do kanalizacji. Konieczno

gromadzenia tych cieków w zbiornikach

bezodpływowych i okresowego wywozu na oczyszczalnie, ze wzgl du na swoje
koszty, ogranicza konkurencyjno

przedsi biorstw istniej cych oraz zniech ca

potencjalnych inwestorów do otwierania działalno ci na terenie Miasta Bukowno;
b) zwi kszenie ilo ci trwałych miejsc pracy poprzez rozwój ju istniej cych podmiotów
i powstanie nowych M P, głównie w sektorze usługowym i handlu;
c) wzrost warto ci maj tku zarz dzanego przez Miasto Bukowno;
d) zwi kszenie dochodów bud etowych Miasta Bukowno;
e) wzrost

atrakcyjno ci

terenów

pod

inwestycje

oraz

rozwój

budownictwa

mieszkaniowego ze wzgl du na kompletne uzbrojenie działek.
Program uporz dkowania gospodarki ciekowej został podzielony na 2 etapy:
Etap I - obejmuje budow kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Le na, Poprzeczna,
Mły ska, Grabowa, Olchowa, Brzozowa, Sosnowa, Puza, Sławkowska, Wod ca, Graniczna,
Zielona, a tak e zako czenie prac nad modernizacj oczyszczalni cieków w Bukownie.
Etap II – obejmuje budow kanalizacji pozostałej cz ci miasta tj. ulica 1 Maja, Zwyci stwa,
Wyzwolenia, Wojska Polskiego, Mi dzygórze, Wygiełza, Tłukienka, Sławkowska (cz
Wod ca (cz

),

) a tak e Podlesie i Bór.

W ramach kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwa rodzaje pompowni cieków tzw.
sieciow i lokaln .

cieki odprowadzane s do pompowni lokalnej. Dalej z pompowni

lokalnej kierowane s do projektowanej kanalizacji sanitarnej i do pompowni ciekowej.
cieki z pompowni

ciekowej wprowadzane s

do studzienki kanalizacyjnej sk d

grawitacyjnie odpływaj do modernizowanej oczyszczalni cieków. W ramach kanalizacji
sanitarnej w ulicach o nawierzchni asfaltowej lub betonowej wykonane zostan wyj cia
„ lepe” do wysoko ci chodnika, co umo liwi przyszłe podł czenia budynków bez
konieczno ci naruszania nawierzchni dróg.
Kanalizacj deszczow zaprojektowano z rur elbetowych typu VITROS o rednicy
od 300 mm do 500 mm. Przył cza z projektowanych wypustów ulicznych do kanałów zostan
wykonane z rur PCV SDR 34. Do budowy kanalizacji zastosuje si studzienki betonowe,
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kinet

oraz

z przej ciami w cianach betonowanych w trakcie produkcji studzienek. Studzienki powinny
by wyposa one w pier cienie odci aj ce i włazy eliwne typu ci kiego, posiadaj ce
zatrzask, zawias oraz uszczelk gumow . Zastosuje si wpusty uliczne z osadnikami o
gł boko ci 0,8 m. z krat
Ł czna długo

eliwn typu ci kiego wkl sł .
kanalizacji sanitarnej do realizacji wynosi 5 605 m.b. a kanalizacji

deszczowej 2 541 m.b.
Rozpocz cie robót budowlanych przewidywane było na III kwartał 2003 roku a ich
zako czenie przewidywane było na IV kwartał 2006.

3. Ocena realizacji działania nr 3 – Poprawa stanu rodowiska przyrodniczego
W ostatnich latach przyj to,

e za najlepszy dla rodowiska Bukowna, kierunek

wodno – le nej rekultywacji obszarów poeksploatacyjnych piasku z maksymalnym
wykorzystaniem potencjalnych mo liwo ci terenów dla rekreacji.

4. Ocena realizacji działania nr 4 – Edukacja proekologiczna mieszka ców
Bukowna
Dla propagowania ochrony rodowiska w ród mieszka ców, głównie młodzie y szkolnej:
-

organizowane s corocznie obchody Dni Ziemi poł czone z konkursami,

-

coroczne organizowane i koordynowane przez Urz d Miejski jest sprz tanie
Miasta w ramach kampanii „Sprz tanie wiata”.

W 2002 roku odbyła si akcja edukacyjno – informacyjna. Poprzez dostarczanie broszur
mieszka com poinformowano ich o

sposobach

i

terminach

likwidacji

wyrobów

zawieraj cych azbest i odpadów azbestowych oraz przedstawiono oferty przyst pienia do
selektywnej zbiórki odpadów.

5. Ocena realizacji działania nr 5– Ochrona powietrza atmosferycznego
W Mie cie Bukowno tylko nieliczni mieszka cy zmienili systemy grzewcze w swoich
gospodarstwach domowych. Miasto nie przygotowało programu promocyjno – pomocowego
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ilo

emitowanych

zanieczyszcze konieczne jest podj cie działa maj cych na celu przekonanie i zach cenie
mieszka ców do zmiany systemów grzewczych na energooszcz dne.
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VI. WYZNACZANIE PRIORYTETÓW ZADA
KONIECZNYCH DO REALIZACJI W PERSPEKTYWIE
KRÓTKO, REDNIO I DŁUGOTERMINOWEJ NA
TERENIE MIASTA W CELU POPRAWY JAKO CI
RODOWISKA.

CELE DŁUGOTERMINOWE:
I. OCHRONA CENNYCH WALORÓW I ZASOBÓW RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO
CELE PODRZ DNE:
1. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
2. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
3.OCHRONA TERENÓW PRZYRODNICZO CENNYCH

II. OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED
ZANIECZYSZCZENIAMI
CELE PODRZ DNE:
1.OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA
2.OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED NADMIERNYM HAŁASEM
3.OCHRONA

MIESZKA CÓW

PRZED

NADNMIERNYM

PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJ CYM ELEKTROMAGNETYCZNYM

III. PODNOSZENIE WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ
MIESZKA CÓW BUKOWNA
I.

OCHRONA CENNYCH WALORÓW I ZASOBÓW
RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO

CELE KRÓTKOTERMINOWE - 1. OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH
Cel 1. UPORZ DKOWANIE GOSPODARKI CIEKOWEJ
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1.1. Budow kanalizacji na terenach nie skanalizowanych
Zadania:
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Le nej i Osiedlu Szkolna,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Le nej (tłocznia i dwie
przepompownie), Poprzecznej, Mły skiej, Sosnowej, Grabowej, Olchowej i Brzozowej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Wod cej, Granicznej, Puza
i Zielonej,
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ulicy Sławkowskiej,
Cel 2. ZAPRZESTANIE NIELEGALNEGO POZBYWANIA SI

CIEKÓW PRZEZ

MIESZKA CÓW
Realizowany b dzie poprzez:
1.2.1. Ewidencj zbiorników bezodpływowych
1.2.2. Kontrol stanu technicznego urz dze do przechowywania cieków komunalnych
oraz kontrola prawidłowo ci usuwania cieków z terenów nie
kanalizacj

obj tych

sanitarn

1.2.3. Egzekucj podł cze nieruchomo ci do kanalizacji sanitarnej
Cel 3. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
Realizowany b dzie poprzez:
1.3.1. Przygotowanie dokumentacji zwi zanej z zagospodarowaniem terenów po
eksploatacji piasku po kopalni Szczakowa na cele rekreacyjne
1.3.2. Zagospodarowanie terenów po eksploatacji piasku po kopalni Szczakowa na cele
rekreacyjne
1.3.3. Opracowanie programu ochrony zasobów i jako ci wód podziemnych po
zako czeniu eksploatacji górniczej i likwidacji kopal rud cynku-ołowiu regionu
Olkuskiego
1.3.4. Likwidacj „dzikich” wysypisk odpadów
1.3.4. Budow uj

wody pitnej
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Cel 1. REKULTYWACJA TERENÓW PRZEKSZTAŁCONYCH PRZEZ DZIAŁALNO
GÓRNICZ
Realizowany b dzie poprzez:
2.1.1. Przygotowanie dokumentacji zwi zanej z zagospodarowaniem terenów po
eksploatacji piasku po kopalni Szczakowa na cele rekreacyjne
2.1.2. Zagospodarowanie terenów po eksploatacji piasku po kopalni Szczakowa na cele
rekreacyjne
2.1.3. Inwentaryzacj gruntów i nieu ytków do planowanego zalesienia
Cel 2. PRZYWRÓCENIE WYMAGANYCH STANDARDÓW JAKO CI
ZANIECZYSZCZONYCH GLEB
Realizowany b dzie poprzez:
2.2.1. Badanie jako ci gleb na zawarto

metali ci kich

2.2.2. Budow kanalizacji na terenach nie skanalizowanych
2.2.3. Nawo enie i poprawa jako ci gleb
Cel 3. OCHRONA TERENÓW NIEPRZEKSZTAŁCONYCH I ZREKULTYWOWANYCH
Realizowany b dzie poprzez:
2.3.1. Zagospodarowanie rzeki Sztoły
2.3.2.Wspieranie

inicjatyw

dotycz cych

utrzymywania

czysto ci

terenów

le nych

i rekreacyjnych
2.3.3. Likwidacj „dzikich” wysypisk odpadów
2.3.4. Wyznaczenie stref buforowych mi dzy terenami zrekultywowanymi a nowo
projektowanymi centrami przemysłowymi
2.3.5. Racjonalne wykorzystanie zasobów terenów
CELE KRÓTKOTERMINOWE – 3. OCHRONA TERENÓW PRZYRODNICZO
CENNYCH
Cel 1. AKTYWNA I SKUTECZNA OCHRONA WALORÓW I ZASOBÓW
PRZYRODNICZYCH UMO LIWIAJ CA ZACHOWANIE CENNYCH – POD TYM
WZGL DEM –OBSZARÓW MIASTA
Realizowany b dzie poprzez:
3.1.1. Stworzenie Centrum Informacji Turystycznej
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przyrodniczo cennych
3.1.3. Rozbudow infrastruktury turystycznej
3.1.4. Prowadzenie zaj

szkolnych z wykorzystaniem cie ek dydaktycznych

3.1.5. Edukacj mieszka ców w zakresie ochrony flory i fauny terenów przyrodniczo
cennych
3.1.6. Zagospodarowanie terenów po eksploatacji piasku po kopalni Szczakowa na cele
rekreacyjne
3.1.7. Zachowanie, zagospodarowanie i konserwacj

istniej cych terenów zieleni

miejskiej
3.1.8. Opracowanie kompleksowej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych Miasta oraz
stworzenie Planu Urz dzenia Zieleni Miejskiej
3.1.9.Działania edukacyjne oraz promocja na rzecz zmiany systemów grzewczych
w indywidualnych gospodarstwach domowych w celu zmniejszenia ilo ci zanieczyszcze
3.1.10. Wyznaczenie stref buforowych mi dzy terenami cennymi przyrodniczo a nowo
projektowanymi centrami przemysłowymi
3.1.11. Utworzenie form ochrony przyrody.

II.

OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED
ZANIECZYSZCZENIAMI

CELE KRÓTKOTERMINOWE – 1. OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED
ZANIECZYSZCZENIAMI POWIETRZA

Cel 1. OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZE

GAZOWYCH I PYŁOWYCH

POCHODZ CYH Z NISKIEJ EMISJI
Realizowany b d poprzez:
1.1.1

Działania edukacyjne oraz promocja na rzecz zmiany systemu opalania
w indywidualnych gospodarstwach domowych w celu zmniejszenia emisji
zanieczyszcze

1.1.2

Doprowadzenie sieci gazowej do Przymiarek i Tłukienki
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Zastosowanie alternatywnych, odnawialnych ródeł energii

1.1.4

Modernizacj palenisk domowych oraz lokalnych kotłowni na bardziej nowsze,
energooszcz dne

1.1.5

Wykonanie termoizolacji budynków

1.1.6

Przeprowadzenie akcji u wiadamiaj cej na temat szkodliwo ci spalania odpadów w
paleniskach domowych i wolnym powietrzu.

Cel 2. OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZE

GAZOWYCH I PYŁOWYCH

POCHODZ CYCH Z INNYCH RÓDEŁ
Realizowany b dzie poprzez:
1.2.1. Dokonanie kompleksowej oceny stanu technicznego dróg gminnych i powiatowych
oraz budowa i modernizacja dróg sieci miejskiej.
CELE KRÓTKOTERMINOWE – 2. OCHRONA

MIESZKA CÓW

PRZED

NADMIERNYM HAŁASEM I DRGANIAMI SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE
BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO
Cel 1. OGRANICZENIE HAŁASU.
Realizowany b dzie poprzez:
2.1.1. Budow obwodnic ze szczególnym uwzgl dnieniem obwodnicy zachodniej.
2.1.2. Dokonanie kompleksowej oceny stanu technicznego dróg gminnych i
powiatowych oraz budowa i modernizacja dróg sieci miejskiej.
2.1.3. Ograniczenie lub eliminacja ruchu samochodów ci arowych z terenów
o du ym zaludnieniu
2.1.4. Uwzgl dnienie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego wymaga

z zakresu

ochrony przed hałasem i drganiami z uwzgl dnieniem lokalizacji budownictwa
mieszkaniowego w pobli u ju istniej cych tras komunikacyjnych
CELE KRÓTKOTERMINOWE – 3. OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED
NADMIERNYM PROMIENIOWANIEM NIEJONIZUJ CYM
ELEKTROMAGNETYCZNYM
Cel 1. KONROLA I OCHRONA MIESZKA CÓW PRZED PROMIENIOWANIEM
Realizowany b dzie poprzez:
3.1.1. Uwzgl dnienie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego miejsc o podwy szonej
emisji niejonizuj cego promieniowania elektromagnetycznego ze wzgl du na lokalizacje
budownictwa mieszkaniowego
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III.

PODNOSZENIE

WIADOMO CI

EKOLOGICZNEJ

MIESZKA CÓW BUKOWNA
CELE

KRÓTKOTERMINOWE

-1.

EDUKACJA

EKOLOGICZNA

MIESZKA CÓW BUKOWNA
Cel 1. PODNOSZENIE WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ MIESZKA CÓW.
Realizowany b dzie poprzez:
1.1.1.Opracowanie programu edukacji ekologicznej dzieci i młodzie y
1.1.2.Promocja działa proekologicznych
1.1.3. Organizacja kampanii „Sprz tanie wiata – Polska”
1.1.4.Organizacja konkursów o tematyce proekologicznej (najczystsze osiedle, najładniejszy
ogródek, balkon)
1.1.5.

Zwi kszenie

z ochron

działalno ci

społeczno ci

lokalnej

w

zadaniach

zwi zanych

rodowiska

1.1.6. Edukacja mieszka ców w zakresie ochrony flory i fauny terenów przyrodniczo
cennych
1.1.7. Wydanie przewodnika turystycznego z uwzgl dnieniem zasad ochrony terenów
przyrodniczo cennych
1.1.8. Upowszechnienie Gminnego Programu Ochrony rodowiska oraz Gminnego Planu
Gospodarki Odpadami
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Opis działania
(z uwzgl. okresu
Lp 2004-2008 i kier.
do 2013)
1.
1.

2.

Okres
realizacji

3.

Szacunkowy koszt w rozbiciu na lata [zł]
2004

2005

2006

2007

2008

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Instytucja
wł czona we
wdro enia

ródła
finansowania

11.

12.

w zakresie ochrony zasobów wodnych
Budowa kanalizacji
na terenach nie2004-2008
skanalizowanych

-

8 415
000

2.
Budowa uj
3.

Instytucja
odpowiedzial
na
razem

wody

Do 2006

Sporz dzenie
dokumentacji
zwi zanej z
zagospodarowaniem terenów po
eksploatacji piasku
2004-2006
kopalni PCC Rail
Szczakowa S.A na
cele rekreacyjne

-

-

-

25 000
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6 885
000

2 500
000

-

-

-

-

Przedsi biorst
15 300
wo
000 Urz d Miasta Wodoci gów i
Kanalizacji w
Olkuszu
2 500
000

Urz d Miasta

150 000 150 000 250 000 575 000 Urz d Miasta

rodki
własne,
fundusze
unijne

-

rodki
własne,
fundusze
unijne

-

rodki
własne
fundusze
unijne
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4.

5.

6.

2.
Zagospodarowanie
terenów po
eksploatacji piasku
kopalni PCC Rail
Szczakowa S.A na
cele rekreacyjne
Ewidencja
zbiorników
bezodpływowych

3.

4.

5.

Do ko ca
2013
Do ko ca
2006

Kontrola stanu
Na bie co
technicznego
urz dze do
przechowywania
cieków
komunalnych oraz
kontrola
prawidłowo ci
usuwania cieków z
terenów nie
obj tych kanalizacj
sanitarn

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Do
ko ca
Województwo
2015 Urz d Miasta
kapitał
6 000
prywatny
000

6 000 000

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta Mieszka cy,
MZGK

-

10 000

-

-

-

-

Urz d Miasta
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MZGK

12.
rodki
własne
fundusze
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rodki
własne
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7.

Likwidacja
„dzikich” wysypisk Na bie co
odpadów

8.

Egzekucja
podł cze
nieruchomo ci do
kanalizacji
sanitarnej

1. Zagospodarowanie
terenów po
eksploatacji piasku
kopalni PCC Rail
Szczakowa S.A na
cele rekreacyjne

11.

12.

Miejski Zakład
rodki
Gospodarki
własne,
Komunalnej w GFO iGW
Bukownie
3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

15 000 Urz d Miasta

Do ko ca
2006

Urz d Miasta

w zakresie ochrony powierzchni ziemi
Do ko ca
2013

6 000 000
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6 00 000

Urz d
Miasta

PWiK
SP.z.o.o.,
Wła ciciele
Nieruchomo ci

-

Województwo
kapitał
prywatny

rodki
własne,
fundusze
unijne
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2.

2.
3.
Sporz dzenie
2004-2006
dokumentacji
zwi zanej z
zagospodarowa
niem terenów po
eksploatacji piasku
kopalni PCC Rail
Szczakowa S.A na
cele rekreacyjne

4.
-

3.

Inwentaryzacja
gruntów i
nieu ytków do
planowanego
zalesienia

2004-2006

-

4.

Badania jako ci
gleb na zawarto
metali ci kich

2004-2008

-

5.
6.
7.
8.
9.
25000 150 000 150 000 250 000 575 000

-
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10.
Urz d
Miasta

11.
-

12.
rodki
własne,
fundusze
unijne

-

-

-

-

Urz d
Miasta

Nadle nictwo
Olkusz,
Chrzanów

-

-

-

-

b.dn

Urz d
Miasta

WFO iGW

rodki
własne,
WFO iGW
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2.
3.
5. Budowa kanalizacji 2004-2008
na terenach nieskanalizowanych

4.
-

6. Zagospodarowanie 2004-2006
rzeki „Sztoły”

-

7.

-

Wspieranie
inicjatyw
dotycz cych
utrzymania
czysto ci terenów
le nych i
rekreacyjnych

2004-2008

5.
8 415
000

6.
6 885
000

100 000 100 000

-
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-

7.
-

8.
-

9.
15 300 000

10.
Urz d
Miasta

11.
Przedsi biorst
wo
Wodoci gów i
Kanalizacji w
Olkuszu

12.
rodki
własne
i fundusze
unijne

-

-

-

Urz d
Miasta

-

rodki
własne
zakresie
fundusze
unijne

-

-

-

Urz d
Miasta

Urz d
powiatowy

-
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8.

2.
3.
Likwidacja
Na bie co
„dzikich” wysypisk
odpadów

4.
3 000

5.
3 000

6.
3 000

7.
3 000

8.
3 000

9.
15 000

10.
Urz d
Miasta

11.
12.
Miejski Zakład
rodki
Gospodarki
własne,
Komunalnej w GFO iGW
Bukownie

w zakresie ochrony terenów przyrodniczo cennych
1.

2.

3.

Stworzenie centrum
informacji
turystycznej
2004-2006

Wydanie
przewodnika
turystycznego z
uwzgl dnieniem
zasad ochrony
terenów
przyrodniczo
cennych
Rozbudowa
infrastruktury
turystycznej

-

30 000

-

-

-

30 000

Urz d
Miasta

-

rodki
własne

2004-2006

-

-

10 000

-

-

10 000

Urz d
Miasta

-

rodki
własne

2004-2006

-

90 000 90 000

-

-

180 000

Urz d
Miasta

Urz d
Powiatowy
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4.

5.

6.

7.

2.
3.
4.
Prowadzenie zaj
2006-2008
szkolnych z
wykorzystaniem
cie ek dydaktycznych
15 000
Edukacja mieszka ców
Na
w zakresie ochrony
bie co
przyrody

Sporz dzenie
dokumentacji
zwi zanej z
zagospodarowaniem 2004-2006
terenów po eksploatacji
piasku
Zagospodarowanie
terenów po eksploatacji
piasku po kopalni
Szczakowa na cele
rekreacyjne

5.

6.

-

-

3000

3000

7.

8.

9.

-

-

-

3000

3000

27 000

25 000 150 000 150 000 250 000 575 000

10.
Urz d
Miasta

11.
Placówki
O wiatowe

12.

Urz d
Miasta

Mieszka cy

rodki
własne,
GFO iGW,
PFO iGW

-

Urz d
Miasta

-

rodki
własne,
fundusze
unijne

Urz d
Miasta

Województwo,
kapitał
prywatny

rodki
własne,
fundusze
unijne

6 000 000
Do ko ca
2013

6 000 000
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8.

9.

2.
Zagospodarowanie i
konserwacja
istniej cych terenów
zieleni miejskiej

3.
Na
bie co

Opracowanie
2004-2008
kompleksowej
dokumentacji zasobów
przyrodniczych Miasta
oraz stworzenie Planu
Urz dzenia Zieleni
Miejskiej

4.
-

5.
6 000

6.
6 000

7.
6 000

8.
6 000

9.
24 000

10.

11.
MZGK

12.
rodki
własne

Urz d
Miasta

-

-
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-

-

-

-

Urz d
Miasta

-

rodki
własne
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10

1.

2.

2.
3.
Działania edukacyjne
oraz promocja na rzecz
zmiany systemów
grzewczych w
indywidualnych
2005-2008
gospodarstwach
domowych w celu
zmniejszenia ilo ci
zanieczyszcze

4.

5.

-

3000

6.

3000

7.

3000

8.

3000

9.

10.

12 000

Urz d
Miasta

11.

12.

-

rodki
własne,
GFO iGW,
PFO iGW

-

rodki
własne,
GFO iGW,
PFO iGW

-

rodki
własne,
fundusze
unijne

w zakresie ochrony mieszka ców przed zanieczyszczeniami powietrza

Działania edukacyjne
oraz promocja na rzecz
zmiany systemów
grzewczych w
indywidualnych
2005-2008
gospodarstwach
domowych w celu
zmniejszenia ilo ci
zanieczyszcze
Zastosowanie
alternatywnych,
odnawialnych ródeł
energii Etap I
Do 2006

-

3000

-

-
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3000

600 000

3000

-

3000

-

12 000

600 000

Urz d
Miasta

Urz d
Miasta
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3.

4.

5.

6.

2.
3.
Modernizacja palenisk
domowych oraz
2006-2008
lokalnych kotłowni na
energooszcz dne
Wykonanie
termoizolacji
budynków

Do 2013

Przeprowadzenie akcji
u wiadamiaj cej na
temat szkodliwo ci
spalania odpadów w
paleniskach domowych 2004-2008
i na wolnym powietrzu

Dokonanie
kompleksowej oceny
stanu technicznego
dróg gminnych i
powiatowych oraz
budowa i modernizacja
2004-2008
dróg sieci miejskiej

4.

5.

-

8000

6.
8000

7.
8000

8.
8000

9.

10.

32000

Urz d
Miasta

11.

12.
rodki
własne
GFO iGW
rodki
własne,
GFO iGW
PFO iGW

-

-

-

-

-

b.dn

Urz d
Miasta

Spółdzielnie
mieszkaniowe
mieszka cy

-

2000

-

-

-

2000

Urz d
Miasta

Mieszka cy

rodki
własne,
GFO iGW

Urz d
powiatowy

rodki
własne,
PFO iGW,
rodki
Unijne

-

350 000 350 000 350 000 350 000 1400 000
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

rodki
własne,
fundusze
unijne

Urz d
Miasta

Urz d
Powiatowy

rodki
własne,
PFO iGW
fundusze
unijne

Urz d
Miasta

Zarz dy Dróg

rodki
własne,

w zakresie ochrony mieszka ców przed hałasem i drganiami
1.

2.

3.

Budowa obwodnic ze
szczególnym
uwzgl dnieniem
obwodnicy zachodnie
j
Dokonanie
kompleksowej oceny
stanu technicznego
dróg gminnych i
powiatowych oraz
budowa i modernizacja
dróg sieci miejskiej

20052006

-

20052008

-

20042008

-

500 000 125 000

-

-

625 000

350 000 350 000 350 000 350 000 1400 000

Urz d
Miasta

Ograniczanie lub
eliminacja ruchu
samochodów
ci arowych z terenów
o du ym zaludnieniu
-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uwzgl dnienie w
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
wymaga w z zakresu
ochrony przed hałasem
i drganiami z
uwzgl dnieniem
lokalizacji
budownictwa
mieszkaniowego w
pobli u ju istniej cych
tras komunikacyjnych

2004

-

-

-

-

-

9.

10.

11.

12.

-

Urz d
Miasta

-

-

4.

5.
Dokonanie pomiarów
nat enia hałasu
komunikacyjnego w
terenie zabudowanym

Urz d
Miasta

2007
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rodki
własne
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1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

W zakresie ochrony mieszka ców przed promieniowaniem niejonizuj cym elektromagnetycznym
Uwzgl dnienie w
Planie
Zagospodarowanie
Przestrzennego miejsc
o podwy szonej emisji
niejonizuj cego
Urz d
promieniowania
2004
Miasta
elektromagnetycznego
ze wzgl du na
lokalizacj
budownictwa
mieszkaniowego
Pomiar emisji
promieniowania
elektromagnetycznego
w wybranych miejscach
na obszarze
zabudowanym na
terenie Miasta
Bukowno

Urz d
Miasta

2007

12.

-

rodki
własne

w zakresie edukacji ekologicznej mieszka ców
1.

Opracowanie programu
edukacji ekologicznej 2004-2008
dzieci i młodzie y

-

-
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-

-

-

-

Urz d
miasta

Placówki
o wiatowe,
MOK

rodki własne,
GFO iGW
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2.

3.

4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Promocja działa
proekologicznych

Na
bie co

-

-

-

-

-

-

Urz d
Miasta

-

-

Placówki
o wiatowe

rodki własne,
GFO iGW
PFO iGW

Organizacja kampanii
„Sprz tanie wiata –
Polska”
2005-2008 7 000

Organizacja konkursów
o tematyce
proekologicznej
2004-2008 2 000
(najczystsze osiedle,
ogródek, balkon)

7 000

7 000

7 000

7 000

35 000

Urz d
Miasta

2 000

2 000

2 000 2 000

10 000

Urz d
Miasta

Mieszka cy

GFO iGW

-

-

Urz d
Miasta

-

-

5.
Zwi kszenie
działalno ci
społeczno ci lokalnej w
zadaniach zwi zanych z 2004-2008
ochron rodowiska

-
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6.

2.
3.
Edukacja mieszka ców
Na
w zakresie ochrony
bie co
przyrody
7. Wydanie przewodnika
turystycznego z
uwzgl dnieniem zasad 2004-2005
ochrony terenów
przyrodniczo cennych
8.
Upowszechnienie
Programu Ochrony
2004
rodowiska i Planu
Gospodarki Odpadami
9.
Prowadzenie zaj
szkolnych z
2006-2008
wykorzystaniem
cie ek dydaktycznych
10 Działania edukacyjne
oraz promocja na rzecz
2005-2008
zmiany systemów
grzewczych
11 Przeprowadzenie akcji
u wiadamiaj cej na
temat szkodliwo ci 2004-2008
spalania odpadów w
paleniskach domowych
ródło: opracowanie własne

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

-

-

-

-

Urz d
Miasta

-

rodki własne

-

10 000

-

-

10 000

Urz d
Miasta

-

rodki własne

-

-

-

-

-

-

Urz d
Miasta

-

-

-

-

-

-

-

-

Urz d
Miasta

Placówki
o wiatowe

-

-

3000

3000

3000

3000

12000

Urz d
Miasta

-

2000

-

-

-

2000

Urz d
Miasta
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rodki własne,
GFO iGW

-

rodki własne,
GFO iGW
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zadania koordynowane
Lp

1.

Opis działania (z
Okres
wzgl. Okresu 2004- realizacji
2008 i kier. Do 2013)

2.

3.

1. Opracowanie programu 2004-2007
ochrony zasobów i
jako ci wód
podziemnych po
zako czeniu
działalno ci górniczej i
likwidacji kopal rud
Zn-Pb regionu
olkuskiego
2. Działania zakładów w
zakresie poprawy
gospodarki wodnociekowej

Szacunkowy koszt w rozbiciu na lata [zł]
2004

2005

2006

2007

2008

razem

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

-

w zakresie ochrony zasobów wodnych
-

-

-

-
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-

-

Instytucja
odpowiedzial
na

ródła
Instytucja
wł czona we finansowani
a
wdro enia

10.

11.

12.

ZGH
„Bolesław”
S.A.

-

ZGH
„Bolesław”
S.A.
NFO IGW
WFO iGW w
Krakowie

-

-

-
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2.

3.

4.

1.

Wyznaczenie stref
buforowych mi dzy
terenami
zrekultywowanymi a
nowo powstałymi
centrami
przemysłowymi
Racjonalne
wykorzystanie
zasobów terenów

2013

-

Do 2013

-

2.

1.

Wyznaczenie stref
buforowych mi dzy
terenami cennymi
przyrodniczo a nowo
powstałymi centrami
przemysłowymi

Do 2013

2.

Racjonalne
Do 2013
wykorzystanie
zasobów terenów
przyrodniczo cennych

5.
6.
7.
8.
9.
w zakresie ochrony powierzchni ziemi
-

-

-

-

-

-

10.

11.

Urz d MiastaPrzedsi biorstw
a

-

Urz d MiastaPrzedsi biorstw
a

-

w zakresie ochrony terenów przyrodniczo cennych
Urz d MiastaPrzedsi biorstw
a

-

-

-

-
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-

-

12.

Urz d MiastaPrzedsi biorstw
a

-

-
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2.

1.

Modernizacja
paleniska kotła
wodnego WR 23,
zmiana sposobu
wsadowania miału z
narzutowego na
warstwowe,
zmniejszenie mocy
kotła do 17,0 MW
zwi kszenie
sprawno ci cieplnej do
82 %

2.

Modernizacja kotłów
parowych typu SR10
Nr 5 w zakresie
odpylania – zabudowa
baterii cyklonów,
wymiana cz ci
ci nieniowej, wymiana
pokładu rusztowego,
podniesienie
sprawno ci cieplnej
powy ej 82 %

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
w zakresie ochrony mieszka ców przed zanieczyszczeniami powietrza
-

-

-

-

-

-

b.dn

Bol-therm

-

-

-

-

-

-

b.dn

Bol-therm
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11.

12.

-

-
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3.

2.
Zmniejszenie mocy
zainstalowanej o
16MW poprzez
wyburzenie kotłów
parowych typu SR 10
nr 1 i 2

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-

8.
-

9.
b.dn

10.
Bol-therm

4.

Modernizacja
wymiennikowni typu
para woda –
podniesienie
sprawno ci cieplnej
Zabudowa nowych
układów pomp
obiegowych

-

-

-

-

-

-

b.dn

Bol-therm

-

-

-

-

-

-

b.dn

Bol-therm

5.

ródło: opracowanie własne
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11.

12.
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Lp.
1

1.
2.

3.
4.

5.

Opis
działania/zadania

Okres Szacunkowy koszt oraz koszty w latach 2004-2008 [zł] Instytucja
Instytucja
koszt
2004
2005
2006
2007
2008
realiwł czona we
odpowiezacji
dzialna
wdro enie
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2004Urz d Miasta PWiK sp. z o.o.
Egzekucja podł cze
2007
Wła ciciele
nieruchomo ci do
nieruchomo ci
kanalizacji sanitarnej
Na
Urz d Miasta
PWiK
Kontrola stanu
bie
co
technicznego

urz dze do
przechowywanie
cieków
komunalnych oraz
kontrola
prawidłowo ci
usuwania cieków z
terenów nie obj tych
kanalizacj sanitarn

ródła
finansowania
12
-

Ewidencja zbiorników Do 2006
bezodpływowych
2004Inwentaryzacja
2006
gruntów i

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

-

-

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

Nadle nictwo
Olkusz,
Chrzanów

-

Na
bie co

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

-

-

nieu ytków do
planowanego
zalesienia
Promocja działa
proekologicznych
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6.

2.

3.

Zwi kszenie
2004działalno ci
2008
społeczno ci
lokalnej w zadaniach
zwi zanych z
ochron rodowiska

7.

Uwzgl dnienie w
Do 2013
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
wymaga z zakresu
ochrony przed
hałasem z
uwzgl dnieniem
lokalizacji
budownictwa
mieszkaniowego w
pobli u ju
istniej cych tras
komunikacyjnych

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

-

-

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

-

-
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8.

3.
2.
Uwzgl dnienie w Do 2013
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
miejsc o
podwy szonej emisji
niejonizuj cego
promieniowania
elektromagnetyczne
go ze wzgl du na
lokalizacj
budownictwa
mieszkaniowego
9. Prowadzenie zaj
Do 2013
szkolnych z
wykorzystaniem
cie ek
dydaktycznych i
przyrodniczych
10.
Do 2013
Racjonalne
wykorzystanie
zasobów terenów
11. Wyznaczanie stref Do 2013
buforowych mi dzy
terenami cennymi
przyrodniczo a nowo
powstałymi centrami
przemysłowymi

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

-

-

-

-

-

10.
Urz d Miasta

Urz d Miasta
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

11.

12.

-

-

Placówki
O wiatowe

Urz d Miasta

Przedsi biorstwa

Urz d Miasta

Przedsi biorstwa

-

-

-
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12.

3.
2.
Do
2013
Wyznaczanie stref
buforowych mi dzy
terenami
zrekultywowanymi a
nowo powstałymi
centrami
przemysłowymi
13. Wspieranie inicjatyw 20042008
dot. utrzymania
czysto ci terenów
le nych i
rekreacyjnych
14.
2004Opracowanie
2007
kompleksowej
dokumentacji
zasobów
przyrodniczych
Miasta oraz
stworzenie Planu
Urz dzenia Zielenie
Miejskiej
15
2004Ograniczenie lub
2008
eliminacja ruchu
samochodów
ci arowych z
terenów o du ym
zaludnieniu

4.

5.

6.

7.

8.

9.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

Urz d
Powiatowy

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

-

-

-

-

-

-

-

-

Urz d Miasta

Zarz dy dróg

-

ródło: opracowanie własne
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10.
Urz d Miasta

11.
Przedsi biorstwa

12.
-

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA BUKOWNO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tabela 15. Działania kierunkowe do 2013 r.
Lp. Opis działania/zadania

Okres
realizacji
3

Instytucja odpowieInstytucja wł czona we
dzialna
wdro enie
4
5
Ochrona zasobów wodnych
Urz d Miasta
Urz d Marszałkowski,
kapitał prywatny

1

2

1.

Zagospodarowanie
terenów po eksploatacji
piasku kopalni PCC Rail
Szczakowa S.A na cele
rekreacyjne

2013

Zagospodarowanie
terenów po eksploatacji
piasku po kopalni
Szczakowa na cele
rekreacyjne
2. Likwidacja „dzikich”
wysypisk odpadów
3.
Wyznaczenie stref
buforowych mi dzy
terenami
zrekultywowanymi a
nowo powstałymi
centrami przemysłowymi

2013

Ochrona powierzchni ziemi
Urz d miasta
PCC Rail Szczakowa S.A.

2013

Urz d miasta

1.

4.

Ograniczenie do
minimum odkształce
powierzchni ziemi w
gospodarce le nej

2013

2006

6
rodki własne, fundusze unijne

rodki własne, fundusze unijne

Miejski Zakład Gospodarki
Komunalnej w Bukownie

rodki własne
GFO iGW

Przedsi biorstwa

-

Pa stwowe Gospodarstwa
Le ne - Nadle nictwa

-

Urz d Miasta

Urz d Miasta

ródła finansowania
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1
1.

2.

3.

2
Zagospodarowanie
i konserwacja
istniej cych terenów
zieleni miejskiej
Wyznaczenie stref
buforowych mi dzy
terenami cennymi
przyrodniczo a nowo
powstałymi centrami
przemysłowymi
Ustanowienie nowych
form ochrony przyrody

3

Ochrona terenów przyrodniczo cennych
4
5

6

2013

Urz d Miasta

-

rodki własne

do 2013

Urz d Miasta

Przedsi biorstwa

-

2007

Urz d Miasta

rodki własne

Ochrona mieszka ców przed zanieczyszczeniami powietrza
1.

Zastosowanie
odnawialnych,
alternatywnych ródeł
energii

2.

Modernizacja palenisk
domowych oraz
lokalnych kotłowni na
nowsze energooszcz dne

2013

2013

Urz d Miasta

-

rodki własne

Urz d Miasta

Mieszka cy

rodki własne,
GFO iGW
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2013
3. gazowej do Przymiarek i
Tłukienki
4. Wykonanie termoizolacji
Do 2013
budynków
1.

Uwzgl dnienie w
Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego
wymaga w z zakresu
ochrony przed hałasem z
uwzgl dnieniem
lokalizacji budownictwa
mieszkaniowego
2. Budowa i modernizacja
dróg sieci miejskiej

do 2013

1. Uwzgl dnienie w Planie
Zagospodarowania
Przestrzennego miejsc o
podwy szonej emisji
niejonizuj cego
promieniowania
elektromagnetycznego ze
wzgl du na lokalizacj
budownictwa
mieszkaniowego

do 2013

2013

Urz d Miasta

Górno l ska Spółka
Gazownicza z Zabrza

Urz d Miasta

-

rodki własne, fundusze unijne
rodki własne, GFO iGW

Ochrona przed hałasem
Urz d Miasta

-

-

Urz d Miasta

-

rodki własne,
PFO iGW fundusze unijne

Ochrona przed promieniowaniem niejonizuj cym
Urz d Miasta

-

ródło: opracowanie własne
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VII.

1.

NARZ DZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI
PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA
MIASTA BUKOWNO
Plan rozwoju lokalnego 2004-2013 dla Miasta Bukowna

- studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta

Bukowna,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
- prognozy oddziaływania na rodowisko dla miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

2.

Narz dzia i instrumenty reglamentuj ce mo liwo ci korzystania ze
rodowiska
1. Pozwolenia i decyzje administracyjne,
2. Przegl dy ekologiczne,
3. Instrukcje eksploatacji obiektu zwi zanego z gospodark odpadami,
4. Strefy ochrony bezpo redniej i po redniej uj

3.

wód ustanowione na terenie Bukowna,

Narz dzia i instrumenty finansowe
opłaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska,
opłaty podwy szone za korzystanie ze rodowiska,
wsparcie finansowe przedsi wzi

zwi zanych z ochron

rodowiska w drodze

udzielanych niskooprocentowanych po yczek, dopłat do oprocentowania kredytów
i po yczek, udzielania dotacji, wnoszenie udziału do spółek, nabywanie obligacji,
akcji i udziałów przez fundusze ochrony rodowiska oraz wsparcie finansowe przez
Ekofundusz dysponuj cy pieni dzmi z ekokonwersji, Fundusze Unii Europejskiej,
system materialnych zach t dla przedsi biorców podejmuj cych si wprowadzenia pro
rodowiskowych systemów zarz dzania procesami produkcji i usługami zgodnie
z ogólno wiatowymi i wspólnotowymi wymogami w tym zakresie, wyra onymi m. in.
w standardach ISO 14000, EMAS, programach czystszej produkcji.
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4.

Narz dzia i instrumenty karne oraz administracyjne
odpowiedzialno

cywilna za szkody spowodowane oddziaływaniem na rodowiska

została uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Prawo materialne umo liwia ka demu,
komu przez bezprawne oddziaływanie na
wyrz dzona szkoda,

da

rodowisko zagra a lub została

jej naprawienia lub zaprzestania działalno ci, je eli

naruszenie dotyczy rodowiska jako dobra

wspólnego, z roszczeniem mo e

wyst pi jednostka samorz du terytorialnego,
odpowiedzialno

karna za szkody wyrz dzone rodowisku zagro ona jest kar

grzywny lub ograniczenia wolno ci w wypadku wprowadzenia do obrotu substancji
stwarzaj cych szczególne zagro enie, eksploatacji bez pozwolenia, instalacji lub
lekcewa enia przepisów przez prowadz cego zakład o du ym ryzyku,
odpowiedzialno

administracyjna sprowadza si

podmiot korzystaj cy ze

do mo liwo ci nało enia na

rodowiska i oddziaływuj cy negatywnie obowi zku

ograniczenia negatywnego wpływu i przywrócenia wła ciwego stanu rodowiska,
administracyjne kary pieni ne s

ponoszone za przekroczenie lub naruszenia

warunków korzystania ze rodowiska.

5.

Fundusze wspomagaj ce wdra anie Programu Ochrony rodowiska
Wdra anie Programu Ochrony rodowiska dla Miasta Bukowno b dzie uzale nione

od zrozumienia przez władze samorz dowe roli i potrzeby wzmocnienia zada w zakresie
ochrony rodowiska oraz od przewidzianych na ten cel rodków finansowych, które b d
miały bardzo istotne znaczenie.
W kontek cie zasad dofinansowania zada zwi zanych z ochron

rodowiska zarówno

przez instytucje krajowe, jak i dysponuj ce rodowiska Unii Europejskiej, najistotniejsza
b dzie mo liwo

zgromadzenia tzw. wkładu własnego min 15-25 % warto ci zadania

inwestycyjnego. Zgromadzenie pozostałej cz ci

rodków b dzie mo liwe z pieni dzy

funduszy spójno ci.
Fundusz Spójno ci, inaczej nazywamy Funduszem Kohezji lub Europejskim Funduszem
Kohezji, to czasowe wsparcie finansowe dla krajów Unii Europejskiej, których produkt
Narodowy Brutto (PNB) na mieszka ca nie przekracza 90 % redniej PNB dla wszystkich
pa stw członkowskich. Fundusz Spójno ci nie nale y do funduszy strukturalnych, ale jest
instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej.
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Fundusz kohezji powstał na mocy traktatu z Maastrich o utworzeniu Unii Europejskiej
z 1991 roku, który wszedł w

ycie w 1993. Pierwotnie nazywano go Finansowym

Instrumentem Spójno ci, ale w 1994 roku jego nazw zmieniono na Fundusz Spójno ci.
Pocz tkowo jego realizacj zaplanowano na lata 1993 – 1999. Na szczycie UE w Berlinie
działanie funduszu przedłu ono do 2006 roku. Do powstania Funduszu Spójno ci przyczyniło
si głównie przyj cie do Unii Europejskiej Irlandii, Grecji, Hiszpanii, oraz Portugalii, czyli
pa stw słabiej rozwini tych ni dotychczasowi członkowie UE. W trakcie dyskusji nad
dotychczasow

form

postanowiły wzmocni

i kształtem przyszłej Unii Europejskiej pa stwa członkowskie
polityk

strukturaln

wobec wy ej wymienionych pa stw.

Wzmocnienie to oznaczało pomoc dla krajów i sektorów gospodarki, których wyniki
gospodarcze odbiegały od „ redniej unijnej”. Fundusz Spójno ci został powołany tak e ze
wzgl du na planowane w Traktacie z Maastricht wprowadzenie Unii GospodarczoWalutowej, która wymagała równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich.
Uzyskanie stabilno ci finansów publicznych było problemem zwłaszcza dla krajów najsłabiej
prosperuj cych, st d pomysł wsparcia w ramach funduszu Kohezji.
Na szczycie UE w Berlinie w 1999 roku wprowadzono dwa zastrze enia, co do udzielania
pomocy w ramach Funduszu Spójno ci:
w roku 2003 zaplanowano przeprowadzenie weryfikacji czy pa stwa nadal
kwalifikuj si do pomocy przy PNB 90 % redniego PNB na jednego mieszka ca w
UE,
pomoc dla krajów „strefy euro” b dzie udzielana pod warunkiem spełnienia kryteriów
konwergencji – stabilno

gospodarcza i wzrost.

Zasady funkcjonowania Funduszu Spójno ci
Fundusz Spójno ci ró ni si od funduszy strukturalnych:
krajowym a nie regionalnym zasi giem pomocy,
podejmowaniem finalnej decyzji o przyznaniu rodków na dofinansowanie przez
komisj Europejsk , a nie indywidualnie przez pa stwo członkowskie; (kompetencj
pa stw a aplikuj cego do funduszu jest wskazanie propozycji dofinansowania).
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wykorzystania Funduszu Spójno ci na lata 2000 – 2006 utworzonej na podstawie
Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006.
Finansowanie
Zgodnie

z

obowi zuj cymi

w

zakresie

polityki

strukturalnej

zasadami

współfinansowania, pomoc z Funduszu Spójno ci na okre lony projekt b dzie wynosi
maksymalnie od 80 % do 85 % kosztów kwalifikowanych. Pozostałe co najmniej 15 % musi
zosta zapewnione przez beneficjenta.
rodki te mog pochodzi np. z:
•

bud etu gminy,

•

rodków własnych przedsi biorstw komunalnych,

•

rodków NFO iGW (dotacji, kredytów),

•

bud etu pa stwa,

•

innego

niezale nego

ródła

(np.

z

Europejskiego

Banku

Inwestycyjnego,

Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju).
Cele funduszu w zakresie ochrony rodowiska
Głównym celem strategii
realizacji zada

rodowiskowej Funduszu Spójno ci jest wsparcie dla

inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony

rodowiska,

wynikaj ce z wdra ania prawa Unii Europejskiej.
Priorytety, jakie b d realizowane przy wsparciu z Funduszu Spójno ci w ochronie
rodowiska:
poprawa jako ci wód powierzchniowych,
poprawa jako ci powietrza,
racjonalizacja gospodarki odpadami,
ochrona powierzchni ziemi.
Działania podejmowane w sferze ochrony rodowiska w okresie akcesji Polski do Unii
Europejskiej zostały ukierunkowane na cele polityki ekologicznej Wspólnot okre lone w art.
174 Traktatu Amsterdamskiego: zachowanie, ochrona i poprawa jako ci rodowiska, ochrona
zdrowia ludzkiego, oszcz dne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, przez co w
dłu szym horyzoncie czasowym wpłyn

na realizacj
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Atr. 2 Traktatu Amsterdamskiego podkre la,

e do zada

Wspólnoty nale y

zapewnienie wysokiego poziomu ochrony i poprawa rodowiska. Ponadto, zgodnie z zapisem
Art. 6 Traktatu, wymogi wzgl dem ochrony rodowiska musz by wł czone do definicji i
realizacji polityk i działa wspólnotowych okre lonych w AT. 3, w szczególno ci w aspekcie
trwałego i zrównowa onego rozwoju.
Równie II polityka Ekologiczna Pa stwa i program wykonawczy do niej za kluczowe
w rednim horyzoncie czasowym uznaje te kierunki działania pa stwa, które umo liwiaj
wypełnienie zobowi za akcesyjnych w sferze rodowiska. Oznacza to, e podobnie jak w
okresie przedakcesyjnym - w pierwszych latach po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej
ograniczone zasoby publiczne b d koncentrowa si na realizacji programów wdra ania
ekologicznego dorobku Unii Europejskiej w obszarach, w których ze wzgl du na wysokie
koszty budowy, rozbudowy i modernizacji technicznej infrastruktury ochrony rodowiska
wynegocjowane zostały najdłu sze okresy przej ciowe.
Przepisy nowych aktów prawnych, dostosowuj cych polski system prawny do wymaga
ekologicznych Unii Europejskiej, stworzyły wymóg sporz dzenia przez administracj
rodowiska szczegółowych programów naprawczych w podstawowych dziedzinach ochrony
rodowiska:
krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych,
krajowego, a nast pnie regionalnych i lokalnych planów gospodarki odpadami,
programów ochrony powietrza dla stref, w którym wyst puj

przekroczenia

dopuszczalnych poziomów zanieczyszcze .
Informacje dotycz ce głównych priorytetów Funduszu Spójno ci w ochronie rodowiska
w latach 2004-2006
Priorytety w zakresie ochrony rodowiska proponowane do wsparcia z Funduszu Spójno ci w
latach 2004-2006 s nast puj ce:
1. Poprawa jako ci wód powierzchniowych, polepszenie jako ci i dystrybucji wody
przeznaczonej do spo ycia.
2. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
3. Poprawa jako ci powietrza.
4. Poprawa bezpiecze stwa przeciwpowodziowego.
W kontek cie wyzwa i strategicznych celów polityki pa stwa w okresie przyst powania do
UE, jak te celów przypisywanych Funduszowi Spójno ci (okre lanych w Rozporz dzeniu
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wszystkim na ni ej wymienione kierunki interwencji, umo liwiaj ce Polsce stopniowe
wypełnienie zobowi za podj tych w trakcie negocjacji akcesyjnych:
1. Poprawa jako ci wód powierzchniowych, polepszenie jako ci i dystrybucji wody
przeznaczonej do spo ycia poprzez takie działania jak:
- budowa i modernizacja kanalizacji i burzowej oraz oczyszczalni cieków tam, gdzie
przyniesie to najwi kszy efekt ekologiczny przy uwzgl dnieniu efektywno ci
kosztowej,
- rozbudowa i modernizacja urz dze uzdatniaj cych wod i sieci wodoci gowej (w
powi zaniu z systemami sanitacji).
Powy sze działania umo liwiaj wdra anie wymogów dyrektyw: 91/27/EWG komunalnych
oczyszczalni cieków oraz przyczyniaj si do osi gni cia w wodach powierzchniowych
wykorzystywanych do przygotowania wody do picia wymaganych norm jako ciowych przez
dyrektyw

75/440/WE wód powierzchniowych ujmowanych jako woda do picia oraz

dyrektyw 80/778/EWG wody do spo ycia (zast piona dyrektyw 98/83/WE).
2.Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprzez:
- budow , rozbudow lub modernizacj składowisk odpadów komunalnych oraz
tworzenie systemów recyklingów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
(sortowanie, kompostowanie itp.). Działania te umo liwiaj stopniowe wdro enie
wymogów dyrektyw: 75/442/EWG (tzw. ramowej), 1999/31/WE składowanie
odpadów, 94/62/WE opakowa i odpadów opakowaniowych,
- tworzenie systemów zagospodarowania osadów ciekowych (w tym spalanie), co
umo liwi

spełnienie

wymogów

dyrektywy

86/278/WE

stosowania

osadów

ciekowych w rolnictwie,
- rekultywacj

terenów zdegradowanych przez przemysł i inne szkodliwe

oddziaływania.
3. Poprawa jako ci powietrza poprzez:
- modernizacj i rozbudow miejskich systemów ciepłowniczych ( ródeł, sieci) w
strefach o znacz cych przekroczeniach dopuszczalnych st e zanieczyszcze w
powietrzu i wyposa enie ich w instalacj ograniczaj ce misj zanieczyszcze
pyłowych istniej cych gazowych do powietrza,
- przekształcenie istniej cych systemów ogrzewania obiektów publicznych w systemy
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- zmniejszenie zagro enia dla jako ci powietrza mo ne równie poprzez podniesienie
efektywno ci wykorzystania energii i jej oszcz dzanie, szersze stosowanie paliw
alternatywnych ródeł energii, a tak e poprzez działania maj ce na celu redukcj
uci liwo ci transportu.
4. Zapewnienie bezpiecze stwa przeciw powodziowego poprzez:
- budow zbiorników retencyjnych, zbiorników „suchych”, obwałowa i innych
zabezpiecze ,
- zalesianie,
- renaturyzacj cieków wodnych.
Kryteria wyboru projektów proponowanych do wsparcia z Funduszu Spójno ci
w sektorze ochrony rodowiska.
Kluczowe kryteria wyboru priorytetów inwestycji, które b d mogły uzyska wsparcie ze
rodków Funduszu Spójno ci s nast puj ce:
Kryteria podstawowe:
•

zgodno

polityki ekologicznej Unii Europejskiej: ochrona, zachowanie i poprawa

jako ci

rodowiska,

ochrona

zdrowia

ludzkiego,

oszcz dne

i

racjonalne

wykorzystywanie zasobów naturalnych,
•

zgodno

z zasadami polityki ekologicznej Unii Europejskiej, a w szczególno ci

zasad przezorno ci, zasad prewencji, zasad likwidowania zanieczyszcze u ródła,
zasad

zanieczyszczaj cy płaci, umo liwienie wywi zania si

z zobowi za

akcesyjnych poprzez wdro enie ekologicznych przepisów Unii Europejskiej w
najtrudniejszych i najkosztowniejszych z punktu widzenia polityki akcesyjnej
obszarach – tj. takich, co do których Polska uzyskała najdłu sze okresy przej ciowe:
- przedsi wzi cia b d ce kontynuacj programu ISPA,
- odbiorc wsparcia winien by w pierwszym rz dzie samorz d terytorialny, zwi zek
gmin, przedsi biorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny,
- osi gni cie przez przedsi wzi cie/grup przedsi wzi

kosztorysowej warto ci

progowej 10 mln euro (je li nie, to przypadek winien by wystarczaj co uzasadniony),
- przyczynienie si do redukcji zanieczyszcze oddziaływuj cy na znaczna liczbie
ludzi przy najni szych kosztach tej redukcji (efektywno
przedsi wzi cia),
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spójno ci Polski z UE (projekty potencjalnie przynosz ce najwy sze korzy ci
ekonomiczne i społeczne),
- oddziaływanie transgraniczne.
Kryterium osi gni cia standardów UE.
Gospodarka wodno- ciekowa:
I priorytet – zapewnienie systemów kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego poziomu
oczyszczania

cieków dla aglomeracji, co najmniej 100 000 RLM (preferencje dla

najwi kszych aglomeracji) oraz sieci wodoci gowej i odpowiedniego poziomu uzdatniania
wody;
II priorytet – zapewnienie systemów kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego poziomu
oczyszczania cieków od 15 000 do 100 000 RLM oraz sieci wodoci gowej i odpowiedniego
poziomu uzdatniania wody;
III priorytet – zapewnienie systemów kanalizacji zbiorczej i odpowiedniego poziomu
oczyszczania cieków od 2 000 do 15 000 RLM oraz sieci wodoci gowej i odpowiedniego
poziomu uzdatniania wody.
Gospodarka odpadami:
rodki z Funduszu Spójno ci b d głównie przeznaczane na:
•

realizacj inwestycji w najwi kszych aglomeracjach, zgodnie z istniej cymi w nich
programami zagospodarowania odpadów. Programy w mniejszych miejscowo ciach
b d wdra ane w miar dost pno ci funduszy;

•

inwestycje na terenach, gdzie istniej ce składowiska odpadów stwarzaj zagro enia
dla wód podziemnych;

•

inwestycje na terenach, gdzie wyczerpuje si pojemno

składowiska.

Ochrona powietrza:
Przedsi wzi ciami priorytetowymi winny by :
przedsi wzi cia usytuowane w strefach, gdzie wymagane jest przygotowanie
programu ochrony powietrza;
inwestycje ochronne w strefach, w których wyst puj

okresowe przekroczenia

st enia zanieczyszcze (redukcja niskiej emisji);
krajowe/regionalne sieci monitoringu elementów rodowiska;
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przedsi wzi cia zwi zane z ochron przed nadzwyczajnymi zagro eniami rodowiska.
Kryterium stanu przygotowania przedsi wzi cia
zakres przedsi wzi cia przewidziany do finansowania w ramach Funduszu Spójno ci;
istnieje

wst pne

studium

wykonalno ci

(typu

pre-feasibility)

lub

jest

przygotowywane;
została przeprowadzona ocena oddziaływania na rodowisko;
uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z art. 50
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

6.

Edukacja ekologiczna mieszka ców
Według Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej „edukacja ekologiczna kształtuje

cało ciowy obraz relacji pomi dzy człowiekiem, społecze stwem i przyrod . Ukazuje
zale no

człowieka od rodowiska oraz uczy odpowiedzialno ci za zmiany dokonywane w

rodowisku przyrodniczym”.
Istotne jest aby w/w cel został osi gni ty zarówno w ród dzieci, młodzie y, jak te przez
dorosłych poprzez: edukacj

ekologiczn

w formalnym systemie kształcenia oraz

pozaszkoln edukacj ekologiczn .
Nie ulega w tpliwo ci,

e wa n

pozycj

w wydatkach Gminnego Funduszu Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej powinna by edukacja. Wsparcia finansowego mo na
oczekiwa równie z Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Edukacja mieszka ców jest bardzo wa na z uwagi na mo liwo

udziału społecze stwa

w post powaniach administracyjnych zmierzaj cych do wydawania decyzji dotycz cych
ochrony rodowiska.

7.

Udział mieszka ców w post powaniu administracyjnym
Wł czenia do procesu realizacji zrównowa onego rozwoju szerokiego grona

partnerów daje szans na jego skuteczn akceptacj i przyjmowanie odpowiedzialno ci za
sukcesy jak i pora ki. Społeczno

Miasta Bukowno jest głównym adresatem działa
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rodowiska, st d tak wa ny jest element udziału społecze stwa

w procesie planowania i podejmowania decyzji administracyjnych.
Zadanie to, mogłoby przynie

pozytywny skutek, musi by realizowane przez społecze stwo

wiadome zagro e , jakie niesie ze sob

rozwój cywilizacji, a wiec odpowiednio

przygotowane. W przeciwnym przypadku podejmowane przez władze samorz dowe próby
rozwi zania szeregu problemów mog napotka na społeczny opór lub wr cz sprzeciw.

8.

Nowe podej cie do planowania przestrzennego
Zasady polityki ekologicznej pa stwa s zasadami, na których oparta jest równie

polityka ochrony rodowiska województwa małopolskiego. Oprócz zasady zrównowa onego
rozwoju jako nadrz dnej uwzgl dniono szereg zasad pomocniczych:
Zasada likwidacji aktualnych problemów
„Program ochrony

rodowiska” w rozdziale dotycz cym aktualnego stanu

wskazuje najistotniejsze problemy dotycz ce poszczególnych elementów

rodowiska
rodowiska.

Najwy szy priorytet nale y nada tym problemom, które w najwi kszym stopniu naruszaj
stan rodowiska i oddziałuj na ycie człowieka. One powinny by likwidowane w pierwszej
kolejno ci.
W odniesieniu do zanieczyszcze wprowadzanych do rodowiska nadal b dzie stosowana
zasada mówi ca, e sprawca zanieczyszcze płaci. W praktyce jednak zasada ta mo e by
wykorzystywana tylko w sytuacji, kiedy sprawcy zanieczyszcze s znani.
Zasada prewencji (zapobiegania przyszłym problemom)
W Mie cie Bukowno rozwijaj si ró ne dziedziny gospodarki, a ochrona rodowiska b dzie
czynnikiem wymuszaj cym post p techniczny i innowacje. Aby skutecznie przeciwdziała
przyszłym potencjalnym problemom, tj. nie dopu ci do ich wyst pienia, nale y mo liwie
precyzyjnie przewidzie , na jakich terenach i w jakich sektorach gospodarki i z jakim
nat eniem trudno ci te mog si pojawi . Działania prewencyjne b d podj te w trzech
poziomach:
-

u ródła powstania zanieczyszcze ,

-

podczas ich transmisji,

-

w miejscu odbioru.
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e zasadniczym podej ciem, maj cym słu y

zapobieganiu powstaniu

zanieczyszcze , jest skoncentrowanie si na ródle zanieczyszcze .
Oszcz dne korzystanie z zasobów naturalnych
Jedn

z najwa niejszych zmiennych w koncepcji zrównowa onego rozwoju s

zasoby

naturalne. Bardzo istotne jest racjonalne korzystanie z nieodnawialnych zasobów, ale du e
znaczenie ma tak e rozs dne korzystanie z zasobów odnawialnych, takich jak drewno, czysta
woda i czysta gleba. W tym zakresie szczególnego znaczenia nabiera edukacja ekologiczna
i przekazywanie informacji maj ce na celu oszcz dn gospodark zasobami naturalnymi. Aby
zmniejszy marnotrawstwo zasobów naturalnych, nie wystarcza ustalenie limitów zu ycia.
W wszystkie zainteresowane strony musz by

wiadome swego uczestnictwa w realizacji

zrównowa onego rozwoju i uwzgl dnia ten postulat w swoich działaniach.
Spójno

polityki

Polityka władz samorz dowych dotycz ca przyszło ci Miasta Bukowno powinna uwzgl dni
polityki sektorowe, ich wzajemne powi zania i oddziaływanie.
Plan polityki ochrony rodowiska powinien by spójny z innymi, przygotowanymi w Mie cie
politykami, dotycz cymi ró norodnych dziedzin
wskazywa

ycia. Ponadto plany powinny jasno

wszystkim grupom zadaniowym i instytucj

administracji publicznej zakres

i mo liwo ci działa prowadz cych do realizacji zrównowa onego rozwoju.
Odpowiedzialno

grup zadaniowych

Program ochrony rodowiska dla Miasta Bukowno jest przygotowywany we współpracy
z grupami zadaniowymi oraz przy du ym zaanga owaniu Urz du Miasta. W podobny sposób
powinien wygl da

sposób jego wyra ania. Władze Bukowna powinny stworzy

odpowiednie warunki zarz dzania rodowiskiem i ułatwi grupom zadaniowym podj cie
niezb dnych działa , zmierzaj cych do poprawy stanu rodowiska. Takie podej cie ma szans
na sukces tylko wtedy, gdy grupy zadaniowe b d
odpowiedzialno ci za ochron

poczuwały si

do własnej

rodowiska. Ponadto, oczekuje si od nich kreatywno ci,

poszukiwania sposobów redukcji zanieczyszcze

i podejmowania decyzji dotycz cych

konkretnych działa zmniejszaj cych negatywne oddziaływanie na rodowisko.
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Oznacza,

e ka dy region ma prawo do własnej polityki społeczno-gospodarczej

i ekologicznej. Program opracowany dla Miasta Bukowno z jednej strony uwzgl dniał b dzie
specyfik regionu, a z drugiej nawi zywał b dzie do nowej polityki ekologicznej pa stwa,
która jest uwarunkowana wymaganiami wynikaj cymi z integracji z Uni Europejsk .
Zasada subsydiarno ci (pomocniczo ci)
Zasada subsydiarno ci oznacza,

e planowanie oraz realizacja zada

odbywa si

w odpowiednich poziomach zarz dzania. Doda nale y, e poziom ten powinien by jak
najni szy, ale zapewniaj cy odpowiedni jako

podejmowanych działa i decyzji. Zasada ta

pozwala uzyska znacznie lepsze efekty oraz zapewnia uwzgl dnienie typowych dla danego
poziomu uwarunkowa . Traktat Unii Europejskiej mówi, e decyzje dotycz ce ka dego
obywatela, powinny by podejmowane na tak niskim, bliskim jego poziomie, jak to tylko
mo liwe.
Zasada skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej
Zasada ta ma zastosowanie przy wyborze planowanych działa

/ przedsi wzi

inwestycyjnych z zakresu ochrony rodowiska, wymagaj cych nakładów finansowych, tak e
po ich wdro eniu. Oznacza ona konieczno

oceny danego przedsi wzi cia z punktu widzenia

nakładu do uzyskanego efektu.
Zasada uspołecznienia polityki ochrony rodowiska
Zasada ta b dzie realizowana poprzez stworzenie warunków do udziału obywateli, grup
społecznych i organizacji pozarz dowych w procesie tworzenia i wdra aniu programu
ochrony rodowiska (i innych strategicznych programów), przy jednoczesnym rozwoju
edukacji ekologicznej, wzro cie wiadomo ci i wra liwo ci ekologicznej i kształtowaniu
wła ciwych zachowa obywateli wobec rodowiska. W procesie tym b d wykorzystane
zalecenia wynikaj ce z „Konwencji w sprawie dost pu do informacji, udziału społecze stwa
w podejmowaniu decyzji i dost pu do procedur s dowych w sprawach dotycz cych
rodowiska”.
Zasady te znalazły odzwierciedlenie w ustawie z dnia 10 maja 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) i innych znowelizowanych
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podstawowym aktem prawnym umo liwiaj cym prowadzenie polityki przestrzennej, a w tym
tak e polityki ochrony rodowiska.

9.

Bilans potrzeb i mo liwo ci finansowych Miasta Bukowno
Ł czna kwota długu jednostki samorz du terytorialnego na koniec roku bud etowego

nie mo e przekroczy 60 % dochodów tej jednostki w tym roku bud etowym – zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 z pó niejszymi zmianami).

Tabela 16. Plan dochodów bud etowych dla Miasta Bukowno na 2004 r.
Dział
1
010
600
700
750
751
754
756
758
801
852
854
926

Dochody w [zł]
Nazwa działu/ ródło pochodzenia dochodów
2
3
Rolnictwo i łowiectwo
180
Transport i ł czno
9 600
Gospodarka mieszkaniowa
1 129 270
Administracja publiczna
91 830
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i
1 800
ochrony prawa oraz s downictwa.
Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa
12 300
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
11 990 000
jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz
wydatki zwi zane z ich poborem.
Ró ne rozliczenia
3 519 599
O wiata i wychowanie
242 750
Pomoc społeczna
326 920
Edukacyjna opieka wychowawcza
66 550
Kultura fizyczna i sport
400 000
OGÓŁEM
17 790 799

ródło: Bud et na rok 2004 Miasta Bukowno
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Dział
1
010
500
600
700
710
750
751

Plan wydatków bud etowych dla Miasta Bukowno na 2004 r. ze szczególnym
uwzgl dnieniem zagadnie dotycz cych ochrony rodowiska

Rozdział
2
01030
60004
60016
70004
70005
71004
71013

754
756
757
758
801
851
852
854
900

90001
90004
90003
90015
90017

90095

Nazwa
Wydatki w [zł]
3
4
Rolnictwo i łowiectwo
600
Izby rolnicze
60
Handel
60 000
Transport i ł czno
1 913 000
Lokalny transport zbiorowy
302 000
Drogi publiczne gminne
1 611 000
Gospodarka mieszkaniowa
1 179 000
Ró ne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
1 028 000
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami
151 000
Działalno usługowa
132 150
Plany zagospodarowania przestrzennego
112 150
Prace geodezyjne i kartograficzne
20 000
Administracja publiczna
3 058 980
Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej,
1 800
kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa.
Bezpiecze stwo publiczne Policji
90 320
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
12 950
od jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej
oraz wydatki zwi zane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
196 390
Ró ne rozliczenia
292 921
O wiata i wychowanie
7 763 818
Ochrona zdrowia
85 800
Pomoc społeczna
962 110
Edukacyjna opieka wychowawcza
393 205
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
2 907 095
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
2 177 100
w tym wydatki maj tkowe
2 177 100
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
60 000
w tym: wydatki bie ce
60 000
z tego: dotacja
60 000
Oczyszczanie miast i wsi
270 000
w tym: wydatki bie ce
270 000
z tego: dotacja
270 000
O wietlenie ulic, placów i dróg
341 000
Zakłady gospodarki komunalnej
35 025
35 025
w tym: wydatki bie ce
z tego:
-dotacja
20 000
-pozostałe wydatki
15 025
Pozostała działalno
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z tego :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- dotacja
-pozostałe wydatki
921
Kultura ochrona dziedzictwa narodowego
926
Kultura fizyczna i sport
WYDATKI BUD ETU OGÓŁEM
1. WYDATKI BIE CE RAZEM
Z tego:
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze
- dotacje razem
- wydatki pozostałe
- wydatki zwi zane z obsług długu
2. WYDATKI MAJ TKOWE
ródło: Bud et na rok 2004 Miasta Bukowno

Tabela 18.
Przychody
Wydatki

23 970
263
6 500
17 207
771 000
1 085 040
21 055 129
17 187 229
9 123 907
1 817 665
6 049 267
196 390
3 867 900

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i
Gospodarki Wodnej na 2004 rok. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrony
rodowiska
250 000

w tym:

15 000

1. Edukacja ekologiczna
z tego: akcja propagandowa dla potrzeb referendum gminnego w sprawie
modelu opłat za usuwanie odpadów komunalnych.
2. Gospodarka odpadami-dofinansowanie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.

205 000

7 000
3 000
20 000

3. Inne zadania słu ce ochronie rodowiska i gospodarce wodnej:
- sprz tanie wiata Bukowno 2004,
- likwidacja dzikich wysypisk,
- gminny program ochrony rodowiska i plan gospodarki odpadami
RAZEM WYDATKI
ródło: Plan wydatków i przychodów GFO i GW na rok 2004
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VIII. PROCEDURY KONTROLI I REALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY RODOWISKA
1. Procedury kontroli realizacji Programu Ochrony rodowiska
Podczas realizacji Programu Ochrony rodowiska powinny by uwzgl dniane:
cisłe powi zania z bud etem oraz jego realizacj ;
Zarz dzanie jako ci jako element zarz dzania sfer usług publicznych w Mie cie
Bukowno;
Systemowe podej cie do budowy marketingu gminnego, w tym promocji.
Istotn spraw jest równie informowanie opinii społecznej o post pach realizacji wybranych
zada programu.
System zarz dzania realizacj

Programu Ochrony

rodowiska jest bardzo wa nym

elementem tworzenia gminnej „Agendy 21”. Decyduje on bowiem, czy w miar upływu
czasu dynamika procesu realizacji Programu Ochrony rodowiska b dzie rosn , czy te nie.
Zarz dzenie realizacj to przede wszystkim:
Tworzenie i doskonalenie instrumentów realizacji;
Monitorowanie realizacji celów i zada Programu Ochrony rodowiska oraz zmian w
warunkach realizacji;
Aktualizacja Programu Ochrony rodowiska.

2. Mierniki post pów w realizacji Programu Ochrony rodowiska
Realizacja zada Programu Ochrony rodowiska ma na celu popraw lub utrzymanie
stanu

rodowiska przyrodniczego. Wymiernym efektem post pów realizacji Programu

Ochrony

rodowiska b d

warto ci wska ników charakteryzuj cych poszczególne

zagadnienia Programu.
Do głównych wska ników mo na zaliczy :
•

wska niki społeczno – ekonomiczne mierzone taryfami cen na usługi komunalne
(woda, cieki, odpady) konsekwentnie zmierzaj ce do uwzgl dnienia wszystkich
elementów kosztów, wyniki bada opinii społecznej dotycz ce jako ci ycia;
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wska niki

stanu

rodowiska

mierzone:

zmniejszaniem

si

ładunków

zanieczyszcze od niego odprowadzanych, ilo ci podpisanych z mieszka cami i
firmami umów na odbiór odpadów, ilo ci odpadów oddawanych przez jednego
mieszka ca, ilo

odpadów wysegregowanych przez mieszka ca u

poziomem odzysku i recyklingu, wielko ci
ilo ci

ródła,

obszaru poddanego ochronnie,

obiektów poddanych ochronie, wielko ci

zalesionej powierzchni,

wielko ci obszarów poddanych rekultywacji, wielko ci obszarów, na których
zbudowano lub zmodernizowano system kanalizacji ciekowej i deszczowej,
ilo ci

mieszka ców

korzystaj cych

ze

zmodernizowanych

systemów

grzewczych, wska nik zapotrzebowanie na energi przez system wodoci gowy,
powierzchnia dachów z
mieszka ców

wymienionymi

korzystaj cych

z

pokryciami

kanalizacji

azbestowymi,

sanitarnej,

ilo

powierzchnia

przebudowanej powierzchni drogowej;
•

wska niki wielko ci i skuteczno ci ponoszonych nakładów inwestycyjnych
mierzone kosztem inwestycyjnym przeliczonym na mieszka ca, wielko ci
nakładów na ochron

rodowiska, wska nikiem zaanga owania

rodków

bud etowych i pozabud etowych;
•

wska niki aktywno ci społeczno ci lokalnej mierzone aktywno ci organizacji
pozarz dowych.

3. Instytucje i osoby odpowiedzialne za kontrol Programu Ochrony rodowiska
Do podmiotu zarz dzaj cego realizacj Programu Ochrony

rodowiska nale y Rada

Miejska, a organem wykonawczym jest Burmistrz Miasta Bukowno. Rada Miejska pełni
bie cy nadzór nad realizacj Programu Ochrony rodowiska, czuwa aby przy tworzeniu
bud etu Miasta uwzgl dniane były zadania priorytetowe, prowadzi akcj informacyjn i
promocyjn , uchwala zmiany w Programie.

4. Procedury kontroli realizacji
Program Ochrony

rodowiska uchwala Rada Miejska. Z wykonania Programu Ochrony

rodowiska organ wykonawczy gminy sporz dza co 2 lata raporty, które przedstawia Radzie
Miejskiej.
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5. Procedury aktualizacji Programu Ochrony rodowiska
Program Ochrony

rodowiska jest długoterminowym dokumentem strategicznym

okre laj cym cele i programy działa na kilkana cie lat oraz wymagaj cymi ci głej pracy
nad podnoszeniem jego jako ci. Przygotowanie dokumentu i jego przyj cie przez Rad
Miejsk

ko czy tylko pewien etap planowania. Ze wzgl du na swój długookresowy

charakter planowanie ekorozwoju Miasta jest procesem ci głym i wymagaj cym ci głego
monitorowania: stanu

rodowiska, zmian w przepisach prawa, zmian gospodarczych,

politycznych, społecznych ekonomicznych i ich uwzgl dnienie w Programie oraz
przesuwanie horyzontu planowania na kolejne lata. Program Ochrony

rodowiska

poddawany b dzie przegl dowi, co dwa lata, chocia monitorowanie post pów, prac nad
nimi powinno odbywa si z wi ksz cz stotliwo ci .
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